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حم كلوسرو كدبع ىلع ملسو لص مهللا
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 "(مكنيد نوذخأت نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ»
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 ءادهإلا

 ١ يناوخإو يخئاشمو .«يدلاولو يل ةقداصو ةصلاخ ةوعد
 | نم وأ ءًةباتكو أظفل ءمهملع نم تدفتسا نمو «يئالمزو

 | يدلاولو يل هللا لأسأ «ةعجارمو ًاثحبو ةءارق ةيملعلا مهدوهج

 ا زوفلاو ءرانلا نم ةاجنلاو ةرفغملاو «هيفاعلاو وفعلا ًاعيمج مهلو

 ١ ههجول ةصلاخ انلامعأ لعجي نأو «ةنجلا نم ةيلاعلا تاجردلاب

 | ًالئاس اذه لوقأ «هناوضرو هوفع انل ققحي نأو ءميركلا

 الإ ةوق الو لوح الو ءءاجرلا قيقحتو «ءءاعدلا ةباجإ ىلاعت

 | ءايبنأ متاخ ءدمحم انّيبن ىلع ملسو هللا ىَّلصو «هللاب

 ١ .ملسو هبحصو هلآ ىلعو ءهلسرو
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 :نيمسق ىلإ فّلؤملا اذه ةمدخ يف لمعلا مسقني

 :ىلاتلا لمشتو :ةساردلا ١

 نم «ءهتالحر .ملعلا بلط ىف هيعس «هتبسن «هبسنو فنصملا مسا

 ركذ «هتديقع («ةيملعلا هتناكم «.هذيمالت نم «ةيعامتجالا هتلاح ءهخويش رهشأ

 «باتتكلا ةبسن قيثوت «هتافو «هتافلؤم «هيصانم ؛«ةيملعلا هباقلأ «هتافص ضعب

 .ةيطخلا ةخسنلا فصو

 : يتآلا جهنملا قفو فنصملا لمع ةرشابم هيفو :قيقحتلا - ؟

 نم مهنم ناك نم ادع «مالعألا نم درف لكل ةمجرت «صنلا طبض

 ثيداحألا ميقرت «فنصملا تالاحإ قيثوت «بيرغلا نايب «ةتسلا لاجر

 بتكلا ميقرتو «ةيرعشلا صوصنلا ميقرتو تايبألا جيرخت .ءاهجيرختو

 عوبطملاو اهنم طوطخملا ركذب اهيلع قيلعتلاو فنصملل ةعومسملا ءازجألاو

 . سراهفلا ةعومجم لمعو «ناكمإلا ردق

 ال امب ًانايحأ ينم فرصتب يه ةوزعملا مجارتلا نم تركذ ام :ةظحالم
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 ىصحي الو هدمأل ةياهن ال «هيف ًاكرابم ًاريثك ًابيط ًادمح هلل دمحلا
 هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا ءدمصلا درفلا هلإلا هنأ دهشأو .هددع

 ءامسألا هل «شرعلا ىلع ىوتساو «قلخلا ةهباشم نع هزنت ءدحأ ًاوفك
 عسو ءريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل «ىلعلا تافصلاو ىنسحلا

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءًاملع ءيش لكب طاحأو «ضرألاو تاوامسلا هيسرك

 سانلا ةفاك ةوعدلو ءقحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ ءهافطصمو هليلخو .هلوسرو

 مسرتو هرثأ ىفتقا نمو ءهبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هابتجا مهتيادهو

 :دعب امأ

 هللا يضر ةباحصلا دهع ذنم «ةيمالسإلا ةمألا ءاملع دوهجل عبتتملا نإف

 هدئارفل عبتتلاو ثحبلا ىلع مهربص نم دجي ءاذه انموي ىلإ ءمهنع
 نم «بجعلا دشأ هل بجعُي ام «ةفرعملاو ملعلا روحب يف صوغلاو «هدئاوفو
 عالطالا ةعسو «ثحبلا ةقد نم اهلان ةيملع تافلؤم يف ةالجملا مولعلا كلت

 لئاهلا جاتنإلا كلذ نيب ةنزاوملا مامأ ةرئاح فقت لوقعلا لعجي ام ءرظنلاو

 لب «تارشعلا ملاعلل دجتف هيف زجنملا تقولا نيبو ءافيكو أمك زيمتملا

 ةنمزأ معن ءاهيفلؤم رامعأل ةبسنلاب ايسايق اهزاجنإ دعي ؛تافلؤملا نم تائملا

 ةريسلا ثحابلا أرقتسا ام اذإف «لئاسولاو فورظلا كلت لثمب مطحت نل ةيسايق

 ربصلا يف ةلثمتملا ةيسحلا ةبالصلا كلت مامأ اهودشم فقو ذاذفألا كئلوأل

 ةيونعملا ةبالصلاو .«فيلأتلاو عبتتلا ةقشمو ثحبلاو ليصحتلا ءانع ىلع
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 ةعيرشلل ةيداعملا تارايتلا مامأ تباثلا عينملا دسلا كلذ يف ةلثمتملا

 حتف ةلهو لوأ نم «ةلهأو مالسإلا ىلع ةسرشلا ةمجهلا كلتو «ةيمالسإلا

 مالقألا تلاسف «هنع هللا يضر نامثع لتقمب هيعارصم ىلع ةنتفلا باب اهيف

 مالسإلا دالب ماحتقال شويجلا تزهجو «مالسإلل يداعملا ركفلاب

 لسرُت «ىفطني ال دقحو «ةرمتسم .ةوادع يف ىرتت تلبقأن «مهتاسدقمو

 نكلو ءاهلهأو ةيوبنلا ةّنسلا ةفدهتسم «ةيونعمو ةيسح بورح يف اهتالمح
 لدجلل ةراثإ نم نيملسملا لاني ام مغر ء هلوسر ةنسو هللا نيدل ةبلغلا
 هللا ةملك ولعت «مهسفنأو مهلاومأ يف ىذألا نم مهبيصي امو «ةملكلا قيرفتو

 رانت هب قحلا ناسل «نانسلاو فيسلا ىلع ناسللا رصتني مكو «قحلا رهظيو

 مه ءاملعلاف ءرونلاو ىدهلا كلذ لايجألا ثراوتتو «بولقلا يدتهتو لوقعلا

 «ةدراش لك ديصل مهراكفأ اودنج نيذلا ةذباهجلا كئلوأ ,7ءايبنألا ةثرو

 مهدوهج نم ناكف «نيدلا اذه زونك نم ةدئاف لك ديقل مهمالقأ اودرجو

 نود لوحي امو لكشي ام نايب عم «ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا صوصن ظفح

 تيقبو «ةسدقملا ةنسلا نع دوذلا متو «هبلاطل قحلا يلجف «حيحصلا مهفلا

 شّيج ولو ءداك نم ديك رضي نلو «ءناكمو نامز لك يف فقوملا ةديس
 بر ىلإ ةلاحم ال دوعيسو رساخ هنإف «دازو راكفألا يف لّحخمتو شويجلا

 .دايعلا

 هيف امل ةححضوم يهو نآرقلا لوألاف «يناثلا مالسإلا ردصم سلا نإ د

 هللا نم ةحنم اهتلمحل دادعإلا ناكف «لاقم حضوأب هل ةلصفمو «لامجإلا نم

 «ةميظعلا ةنامألا هذه لمحل تاقثلا ةلقنلا اهتاور أيهف ءةمألا ةذهل لجو رع

 مهريص نم ناكف «ةيلقعلاو ةيركفلاو ةيسفنلا «تاموقملا لكب مهدمأو

 ال ام ءاكذلاو سدحلا نمو .هلمشأو هقدأ يورتلاو طبضلا نمو «بجعلا

 نِب هللادبع ىبأ ظفاحلا لوق ًالاثم ذخ ءلايخلا هبشي ام ظفحلا نمو ءفصوي
 .مهب يدتقأو مهنع يورأ نمم فالآ ةرشعف «خيش فلأ نيثالث تيأر :هدنم

 سيلو . يئارظن نم فالآ ةرشعو (2مهب يدتقأ الو مهنع يورأ فالآ ةرشعو

 )١( باب .ملعلا باتك (١0ص) يف يراخبلا هيلع بوب )١٠١(.
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 ةميظع ممه مهلف .'''اهلقأ ثيداحأ ةرشع هنع ظفحأو الإ دحاو لكلا نم

 لمح نم مهدنعو «قافألا ىلإ ةلحرلا ىلع ةقئاف ةردقو «ملعلا ليصحت يف

 لومشو ةلاسرلا قدصب ناميإلا نمو «لابجلا لقثي ام ةيملعلا ةنامألا

 عمقو قحلا راهظإ ليبس يف سيفنلاو سفنلا نولذبي مهلعج ام «ةعيرشلا

 ءاطعلا مهلف «مهلاوحأب فراعلا «مهرابخأل عبتتملا هفرعي ام اذهو «لطابلا

 دحأ هيلعو انئيلع هللا ةمحر يئالعلا ناك دقلو ءمولعلا فلتخم يف ّرثلا

 هبهاوم لغشأ ءءاكذلاو قذحلا نم ريبك ردقب ًاعّبمم «ذاذفألا نيهبانلا ءاملعلا

 ةيانع هنم بناج لكب ٍىنتعاو «ةددعتملا هتالاجم يف يعرشلا ملعلا ةمدخ يف

 نم عون نع ئبني فّلؤملا اذهو «ةزيمتم ثحبلا نم ةفص هاطعأو «ةصاخ

 ملعلا ليصحت يف عبتملا جهنملا ىلع انفرعي باتكلا اذه «ةيملعلا هتامامتها

 هاوفأ نم مولعلا يقلت نم فلسلا هيلع ناك امل دادتما وهو ءرصعلا كلذ يف

 ىلع ةءارقلا وأ ءعامسلا قيرطب ملعلا ذخأو ءركبم روضح يفو «خويشلا
 ىلع فلؤملا صرح ىلع انعلطي باتكلاو «ةزاجإلاو ةبتاكملا وأ «خيشلا
 دئاوفلا دباوأ ديقو ؛ملعلا دراوش عمجو «ةيلاعلا ديناسألا عبتتو «ملعلا بلط

 يوبرت جهن وهو «مهيلعو انيلع هللا ةمحر مالسإلا ءاملع جهن اذهو ءهنم

 :اهنم «دئاوف هيف راغصلل روضحلاف ءديرف

 نيرّمعملا نم اميس يلاعلا دانسإلا كاردإب زيمملا «ءاملعلاو ملعلا بح

 «ةلضافلا قالخألاو بادآلا قيبطتو ةودقلا باستكا «خويشلا نم نيدرفتملا

 .ءاضولا يضاملاب قرشملا رضاحلا طبر

 نم ريفغ مجو يئالعلا تاعامسل عماج تبث فّلؤملا اذه نإ *
 العو همولعو ثيدحلاب لغتشا مالسإلا ءاملع نم ًاملاع دجت ام لقف «هخويش

 ًابتك نوفلؤي ءءاملعلا اهيلع جرد ةداع «فلؤملا اذه لثم هلو الإ هنأش

 تاخيشملاو ءازجألا بتكلا نم ءمهنع اوور امو مهخويش اهيف نوركذي

 وأ سراهفلا اهيلع قلطيو ءراعشألاو بادآلا نم كلذ ريغو .مجاعملاو

 ام :ةدحوملا حتفب وه تبثلاو «تاخيشملا وأ جماربلا وأ مجاعملا وأ تابثألا

 )١( ريسلا ١9/54"

 و



 دنع ةجحلاك هنأل «هيف هل نيكراشملا ءامسأ عم ءهعومسم ثدحملا هيف تبشي
 عمجي يذلا باتكلا ىلع تبثلا قالطإ امأو «هريغ عامسو هعامسل صخشلا

 هخايشأ ىلع هتءارقو «هتايورمو هديناسأ هيف تبثيو «هتخيشم ثذحملا هيف
 يف ةحاشم الو :2"”نيثّدحملل ثداح حالطصا وهف .؛كلذ وحنو تافنصملا
 بتري مجاعملا نأ الإ .مجاعملا ىنعم نم تاخيشملاو ."”حالطصالا
 خيشلا ظفل قلطيو «تاخيشملا فالخب «مجعملا .فورح ىلع اهيف خياشملا
 ًاملع ةخيشملا تلمعتسا مث ؛همظعو هربكل ذاتسألاو ملعملا ىلع :ًازاجم
 يف رياغ يئالعلا نكل ؛«"”هخويش اهيف ناسنإلا عمجي يتلا سيراركلا ىلع
 ٠ ةياورلا ملع هيف زرب ءهدرفتو فلؤملا ةسافنب يحوت ةرابع راتخاو «ةيمستلا
 نم ددعل ًاناويد ناكف ءهاهتنم ىلإ هخويش وأ هخيش نم ءاهيلإ ديناسألا ةقايسب
 يف ةماه ةقيثو وهو «ةعومسملا تافلؤملا نم ددعب نارتقالا عم ؛ةاورلا
 )4٠00( نم رثكأ مض دقو ءاهباحصأ ىلإ تافلؤم نم ىوح ام ةبسن تابثإ
 «ءاملعلا تافلؤم نم هركذ ضرع ام ادع ء«ءورقم وأ ,ءعومسم باتك ةئامعبرأ
 دروأو تاقفاوملاو ولعلا نم هل عقو ام ىلع ةلثمأ ًاثيدح ("54) دروأ دقو

 ةاورلا ةفرعم يف ةيمهأ اذهل نأ بير الو ءًايرعش ًاصن (49)و ءارثأ (70
 لمع نم ام هنأ ىلإ هيبنتلا دوأ ةمدقتلا هذه ماتخ يفو «تاقبطلاو نارقألاو
 «نؤاطخ انلكو «ةرثع وأ ةوفه نم لمع ولخي الف ةرظن هيف بقعتمللو الإ
 نم يقب اميف باوصلل انقفويو ءناك امو ىضم ام انل رفغي نأ هللا لأسن

 نيعبتتملا نم بغرنو «نالكتلا هيلعو انبسح هنإف نامزو تقو لك يف ءرمعلا
 كلذب اولانيو ءريخلا يف اوكراشيل ؛تيكنتلا وأ لييذتلاب ؛حالصإلا دصق
 .حالصلاو لضفلا اووذ ءاملعلا عينص وه امك «حالفلا

© © © 

 )١( تابثألاو سراهفلا سرهف) نم فرصتب ١/١ - 58ل9(.

 |( تابثألاو سراهفلا سرهف) رظنا 2575/9 574(.
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 7 ادي ير ا 12 ربل كر زب و يو يرو رو يو يرو قو رو رو و قو

 يئالعلا ةمجرت

 لاثمأ نم «يئالعلا بسن ىف ثحبلا نومدقتملا نومجرتملا لطي مل

 اوركذ نأ ىلع اوديزي ملف «””رجح نباو ؛'"”تكبسلاو ؛2؟”ىبهذلا ظفاحلا

 دقف كلذكوهو ءدجلا مسا '؟”دامعلا نبا دازو ةبسنلاو «هيبأ مساو همسا

 . عامسلا هتابثإ دنع «طوطخملا رخآ يف ءهسفن يئالعلا هب حرص

 :هيسنو همسا

 : هتيسن

 نم (ةيالعلا) ىمست ةدلب ءهترسأل لصألا هتدلب ىلإ ةبسن :ىئالعلا

 .بهذملا ىلإ ةبسن :يعفاشلا «””مورلا ضرأ

 :هتدالو

 . '”ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو عبرأ (5845) ةنس ءقشمد يف دلو

 )١( :صتخملا مجعملا) رظنا 97(.

 )9( ةيعفاشلا تاقبط) رظنا ٠١/5(.

 )9( ةنماكلا رردلا) رظنا ١9/8/7(.

 )5( تارذشلا) رظنا 190/6(.

 5867/٠١(. سوماقلا حرش) رظنا (5)

 .ةمدقتملا رداضملا رظنا (5)

 ه١6



 8ع

 :هترسأ

 نأ هيلإ لصوتلا مت 5 امو ,يئالعلا ةرسأ نع ًائيش رداصملا انل نيبت مل

 ريمألا نبا :هبسن يف يناتكلا لاقو «''”يدنج ناك هابأ نأو «ةيكرت هترسأ
 ىئالعلا نأ ىنعي اذهو (نيدلا فيس) رصانلا ريهز روتكدلا دازو ؛'”"”يدلكيك
 : نارمأ ةمولعملا هذه وفص ركعي نكل «نأش تاذ ةرسأ نم

 ةمولعملا هذه هيف تركذ يذلا ردصملا ىلع فوقولا مدع -
 اذهو «"”ءارمألا ضعب ىلإ ًابوسنم :يئالعلا نع لاق يونسألا نأ ' 

 ليهأت يف مهسأ ءاملاع ناك همأل هدج نأ تباثلا نكل .مدقت ام سكع ينعي
 .هلهأو ملعلا اذبح ايو .““ ”هميلعتو هطبس

 :ملعلا بلط يف هيعس

 ءهمأل هدج نم ةيانعب ملعلا بلط ىلإ هجوت يئالعلا نأ رهظي يذلا
 «يشرقلا رمن : نب دشار نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا ناهرب

 ىلع ملاعلا صرح مولعمو ْ *”دئاوفب ركاذيو ًانوتم ظفحي ًاملاع ناك دقف

 ذخألا أدب دقو «كلذب ىلوأ هتبارقو هترسأ نم ناك نمو «نيرخآلا هيجوت

 حيحص (هال٠) ةنس يف عمسف «ةركبم نس يف اهئاملعو قشمد خويش نع

 «يرازفلا عابس نب دمحأ نيدلا فرش ىلع «تاونس عست هرمعو ءملسم
 (ها/4٠) ةنس ءزعلا يبأ نب دمحم فرشم نبا ىلع يراخبلا حيحص عمسو

 نب دواد نب يلع نيدلا مجن خيشلا ىلع اهريغو ةيبرعلا ةءارقب أدتبا اهيفو
 دقو « ”يوكز نيدلا يكز خيشلا ىلع ضئارفلاو هقفلاو «يزافحقلا ىيحي

 )١( :نيفلؤملا مجعم ىلع كردتسملا) رظنا 778(.

 .(ليصحتلا عماج باتكل هتساردو 4١ 59 سراهفلا سرهف) رظنا (")

 .( مهم" يونسألا تاقبط) رظنا (9)

 41١/١« ١18٠(. ةنماكلا رردلا) رظنا (4)

 لوصأ هل ءابيرقت (570) ةنس دلو :رجح نبا لاق 4١/١( ةنماكلا رردلا) رظنا (5)

 هتوم لبق طالتخا هل لصحو )١4/( ةنس تام «قثوأو هنم مهفأ هريغو هتاعومسمب

 .امهيف ىور امف نيتنس وحنب
 50/١(. سرادلاو «1460١/؟ ةنماكلا رردلا) رظنا (5)

15 



 «يوغبلا ريسفت هنم عمس هرمع نم ةرشع ةيناثلا يفف «هدج ةياعرب يظح
 هنم عمسو (هال٠ 5) ةنس يف كلذو «ملسم حيحص نم ةاقتنم ًاثيدح نيعبرأو

 نيعبرألا هنم عمسو ,عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا (هال٠ا/) ةنس يف

 بهاذم ىلع نيعبرألا عمسو (ها/١٠) ةنس يفو ءدانسإلا ةنيابتملا ةينادلبلا
 نسحلا نب ديز نميلا يبأ ةمالعلا ةخيشم ًاضيأ هيلع هتاعومسم نمو «ةيفوصلا

 بلطلا يف هلالقتسا رهظو ءاذه هفلؤم يف هب حرصم اهعيمجو ؛يدنكلا

 أرقو هسفنب ثيدحلا بلطو «ةيبرعلاو هقفلاب لغتشاف (هال١١) ةنس يف يملعلا

 مساقلا يبأ :لاثمأ نم ؛مهيلع ةءارقلاو خويشلا نم عامسلا لصاوو 210 ردكأف
 نب نيسحلا نب هللادبع دمحم يبأو «يلعبلا فسوي نب نمحرلادبع نب دمحأ
 نب ىسيعو « مالسلادبع نب زيزعلادبع نب ىيحي تنب بنيز مأو «بئاتلا يبأ

 .زاجتساو بتاكو لحرو .مهريغو يتشدلا دمحم نب دمحأو «نمحرلادبع

 :هتالحر

 يف ةلحرلاو ملعلا بلطل اهب لهأتو قشمدب دلو يئالعلا نأ ًافنآ انركذ
 يناكلمزلا نب , يلع نب دمحم هخيش عم (هال17) ةنس يف جرخ اهنمو «هليبس
 هنع قلعو هب جرختو .روكذملا هخيش مزالو ءسدقلا ةرايز ىلإ امهقيرط يف

 «يرازفلا ميهاربإ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ ابأ ناهربلا مزالو ءأريثك
 ءاذه هفلؤم يف ركذ امك ءهخويش نم خيش ةئام اهيف ءةخيشم هل جّرخو
 هنع ذخأ يذلا عابس نب ميهاربإ نب دمحأ هخيش يخأ نبا وه اذه هخيشو

 يبأ ثيدح نم ىقتنم اهيلع أرق ءركش تنب بنيز نم عمسو ءملسم حيحص
 نم عمسو ءاذه هفلؤم يف هركذ .يرابنألا نب ركب يبأو ؛ظفاحلا يع
 نب سيردإ نب دمحأ سابعلا يبأ نم اهب عمسو بلح ىلإ لحرو .''اهريغ
 جحلا ىلإ هقيرط يفو ءامهريغو يمجعلا حلاص نب ميهاربإو «يومحلا زيزم
 ركب يبأ نب فسوي نب ركب يبأو «يوالسلا رمع نب دمحم نم كوبتب عمس
 رمع نب دمحأ نب ليعامسإ ةئنبا بنيز نم عمس اهبو العلا ىلإو «يزملا

 )١( ةنماكلا رردلا) رظنا ١180/9(.

 )( رردلا) رظنا 2180/5 ١/ »44سرادلاو ١//50(.
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 فسوي نب ركب يبأ نم عمس اهبو «ةيوبنلا ةنيدملا ةبيط ىلإو «ةيسدقملا

 هخيش ةبحصب ةكم ىلإو «يضرفلا ميهاربإ نب نمحرلادبع دمحم يبأو «يرزملا

 قاحسإ يبأ نيدلا يضر نم عمس ىنمبو اهبو (ها/١٠) ةنس يف يناكلمزلا نبا

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأو «''"يربطلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 :لاقف هدجمو خيشلا اذه ىلع ىنثأ دقو «يفوصلا ينيوجلا ةيومح نب ديؤملا

 ملع نيب نيعماجلا نم هللا همحر ناك ؛ فراعلا خيشلا هتقو ديرف خويشلا خيش

 عمسو ةدم اهب ماقأو رصم ىلإ لحرو ؛"”فوصتلا يف خسارلا مدقلاو ثيدحلا

 سدقلا ىلإ لحر مث ءًارواجم ماقأو جحلل تارم ةكم ىلإ داعو ءاهب

 نب دمحم هللادبع يبأ :لاثمأ نم «ةرهاقلا ىف ءاملعلا بتاكو :«"”)اهنطوتساو

 يبأ يفوصلاو «يرامغلا ميركلادبع نب نسحلا دمحم يبأو «يبلحلا دعاس

 نب دمحأ ركب ابأ بتاك بلح يفو «ىسيع نب دمحم نب دمحم هللادبع
 ةكم نم ؛ءاملعلا نم عمج نم زاجتساو «يمجعلا بلاط يبأ نب دمحم

 هيلعو انيلع هللا ةمحر يئالعلا ىضق اذكهو «ةيردنكسالاو ةرهاقلاو قشمدو

 .هنم ريثكلا يطعيو ءهب لمعلاو ملعلا بلطي «ةلحرلا يف هرمع نم ًاردق

 :هخويش

 نم ةئامعبس نع ذخأ هيلعو انيلع هللا ةمحر ىئالعلا نأ ءاملعلا ركذ

 يئالعلا نأ نانجلا ةآرم بحاص ركذي لب (؟هولعلا فلتخم يف خويشلا

 اذه هفلؤم يف مهنم ركذ نم تيصحأ دقو «'””خيش فلأ نم بيرق يل :لاق

 ؛يملعلا ليصحتلا يف ةيلاع ةمه اهنإ «خويش ةرشعو ةئامثالث )١١"( اوغلبف

 رداصم نع شتفي «ةياورلا ىف تازاجإو ةبتاكمو .ةركاذمو ةءارقو اعامس

 . ضايفلا بذعلا اهلهن نم يوتريف هعبانمو ملعلا

 )١( سرادلا) رظنا ١/57(.

 .(45 :ص) رظنا (0)

 5/:١15(. بهذلا تارذشو 57/١« سرادلا) رظنا (5)

 .(180١/؟ ةنماكلا ردلا) رظنا (4)

 .4//7551 نانجلا ةآرم (©)
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 :هخويش رهشأ نم
 نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب ءهمأل هدج ١

 انركذ دقو .'""دئاوفب ركاذيو انوتم ظفحي ًاملاع ناك «ءيشرقلا رمن نب دشار
 . مدقت اميف هنم عمس ام ضعن

 رمع نب دمحأ نب ةزمخ نب ناميلس «لضفلا وبأ ءةاضقلا يضاق - ؟
 ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس بجر فصن (ه5748///6١) يف دلو .يسدقملا
 ةنس نيسمخ نم ديزأ ىتفأ «ةريثك ءازجأ عمس :يبهذلا لاق ةرجهلا نم
 ةرشع سمخ ةنس «ةدعقلا يذ نم نيرشع (هه750/١١11/1) يف تام
 .هنع ذخألا يئالعلا رثكأ دقو «'"”ةرجهلا نم ةئامعبسو

 لاوش يف دلو ءدحاولادبع نب يلع نب دمحم يناكلمزلا نبا - ؟
 ىتفأو سرد ءهنامز لهأ ءايكذأ نمو :نيدهتجملا اياقب نم ناك (ه170)
 ةرهملا الإ بّرقي ال ناكو يئالعلا مهنمو «"”باحصألا هب جرختو «.فنصو
 ىف تام .ًٌارضحو ًارفس هل يئالعلا ةمزالم ركذ انمدق دقو «هذيمالت نم

 ْ ا
 ء«يرازفلا عابس نب ميهاربإ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب -

 بهذملا ةفرعم هيلإ تهتنا «مالسإلا خيش هيقفلا مامإلا (ه550) ةنس دلو
 2 ةيبرعلاو لوصألاب ملعو .ماكحألا نوتمب ملع عم ءههوجوو هقئاقدو
 ةنس تام «خيش ةئام اهيف ةخيشم هل جرخ يئالعلا نأ انركذ نأ قبسو

 .(مال"9)

 «ةيميت نب ميلحلادبع نب دمحأ «سابعلا وبأ نيدلا يقت :ةيميت نبا - ©

 لوصأ هل ءًابيرقت (570) ةنس دلو :رجح نبا لاق 41/١( ةنماكلا رردلا) رظنا 0(
 هتوم لبق طالتخا هل لصحو (918) ةنس تام «قثوأو هنم مهفأ هريغو هتاعومسمب
 .امهيف ىور اميف نيتنس وحئب

 .(١/578خويشلا مجعم) (6)

 ه :صتخملا مجعملا 4وفإ

 14//١1(. ةياهنلاو ةيادبلاو 0١93/4 ةنماكلا رردلا) رظنا (5)
 ن : صتخملا مجعملا) رظنا قفز
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 ءًادهاز ًاظفاح ًاهيقف ةمالع ءاملاع ًامامإ ًاخيش ناك (ه٠/551/8) يف دلو

 .ظوفحملا ريثك ًايكذ ناك «مالسإلا خيش ءاملعلا هبقل «ًةودق ًادهاجم ًادباع

 .'''اهلهأ نم بهاذملا هقفب فرعأ هنإ :ليق ىتح ءهيسنو ًائيش عمس نأ لق

 باتكلايب اهل جتحاو اهيف فئص «لئاسم ةدع يف ةعبرألا ةمئألا فلاخ

 الإ نونفلا نم نف يف لضاف هعم ملكت الو «سلجم يف عطوق ام :'””ةنسلاو

 ًازييمتو ًادقنو ًاظفح «ثيدحلا ةيار الماح ناكو ءهنف نفلا كلذ نأ نظ

 فنصو «نيرشعلا نود وهو سّردو ىتفأو .غولبلا نود وهو لدتساو رظان

 .داهتجالا طورش هيف تعمتجا ءهخويش ةايح يف ءاملعلا رابك نم راصو

 فالآ ةعبرأ نم رثكأ فنص ."0ةنس نوثالث هرمعو ءاملعلا ءانث زاحو

 .هيلعو انيلع هللا ةمحر (هال١/1١١/18) نينثالا موي يف تام «2؟”ةسارك

 (ه1684) يف دلو «يزملا نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ١

 نويعلا رت مل ءاهئابعأب مئاقلاو .لاجرلا ةفرعم ءاول لماح هرصع يف ناكو

 ناكو «ًاريثك ةيميث نباو وه قفارت «ةوبص هل فرعت ملو .هلثم هرصع يف

 دعاوقو «ةيرظن ثحابمب كلذ دضعيو .ةنسلا يف فلسلا ةقيرط ررقي

 هنجس ببس ناكو «نجسلا نم هجرخأو ةيميت نبا هيلع ىنثأ ,0ةيمالك

 عمج هتافو يفو (هال47) ةنس ىف تام 2 دابعلا لاعفأ قلخ باتكل هتءارق

 اذه 2" (يزملا ظفاحلا نع يزعتلا ناولس) :هامس ًاءزج يئالعلا هذيملت

 ملعلا يف ةحلاص ةوذق ءملعلا يف ًالابج نودعي يئالعلا خويشل جذومن

 .مهيلعو انيلع هللا ةمحر «لمعلاو

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا) رظنا 18/15(.

 .(15/1 ةنماكلا رردلا) رظنا (؟)

 ١58/1١(. ةنماكلا رردلا) رظنا ©”

 158/1١(. رردلا) رظنا (4)
 ١4948 ١15449(. ظافحلا ةركذت) رظنا (0)

 615/١(. . 775/0 ةنماكلا رردلا) رظنا (5)

 ١80/١(. سراهفلا سرهفو «19*7//ه رردلا) رظنا (0)

"٠ 



 :ةيعامتجالا هتلاح

 لَو هلوسر ةنسو هبر باتكب مصتعا ام اذإ هلك ريخ ملسملا لاح
 نيدلا لاجم يف اميس «ءلامكلا بابسأب ذخأيو ءلئاضفلا يف ىقري

 ناكو «ةيونعملاو ةيداملا اهبابسأ عم لماعتلا ىلع ثحي مالسإلاف «قالخألاو
 «ةيونعملا لامكلا بابسأب ذخأ 5 ءًايدتقم هيلعو انيلع هللا ةمحر يئالعلا

 يف هرعش نمو ءًاريفو ًابسك هنم بسك دقف ءملعلا بلط ىلع مادقإلا اهلجأو
 :هلوق ةايحلا يف هدصاقم ضعب ركذ

 بغارب ةايحلا لوط يف تنك امل دصقم لضفأ نه ثالث الولف

 بهاوملا بر هيبشتلاو صقنلا نع ًاهزنم داقتعا ريخ ةمزالم

 بصانم يلع وأ ماطح يند ىلع ةمحازم نع يسفن ينوصو

 ظفاح وهو .تام امل هذيملت لاقو ءسدقملا تيب ظفاح ءاملعلا هبقل دقو
 اهلجأو ةيداملا بابسألا لمهي ملو «"'”برغملاو قرشملا ظفاح تام :هرصع
 قوقحلا نيفرطلل لفكت «ةنيتم سسأ ىلع ًاينبم هللا هعرش دقف «جاوزلا
 ءاسنلا جوزتأو» :لاقف هيلع مهثحو هتمأل كلو هلل لوسر هررقو «تابجاولاو

 يف ررقم وهو «ريثك ريخ هيف جاوزلا نأل .''”«ينم سيلف يتنس نع بغر نمف
 اهل ةرسأ بر وهو الإ هرمع نم نيثالثلا يئالعلا غلبي ملو «ةيدمحملا ةعيرشلا

 ةيبرتلاو ةياعرلاو ةقفنلا تامازتلا اههاجت هيلعو «مالسإلا يف ةررقملا اهقوقح
 ةنس يف ةدولوم ءامسأ هتنباو ءميحرلا ةمأو ءامسأو دمحأ هل ناكف .هيجوتلاو
 ءهملع نم مهدافأ «ةيونعملاو ةيسحلا مهتياعر يف ةيانع هنم مهل تناك (ها/"5)
 ,'©ديعس ابأ يكبسلا هذيملت هانك دقو ,"9ةرهاقلاو قشمد ظافح ىلع مهضرعو
 .ةايحلا هل بهوت ملو لوألا هدولوم هلعلف «نبالا اذهل ركذ ىلع فقأ ملو

 .("51 ةركذتلا ليذو «0:98 ظافحلا تاقبط) رظنا ()

 .(6057) ثيدح )١( باب حاكتلا ٠١١١١( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (90)

 .(15١/؟ تارذشلاو 854#2/ ةنماكلا رردلا)» رظن (6

 .(374 ٠١/ ةيعفاشلا تاقبط) رظنا (5)
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 :هذيمالت نم

 رشاب روهشم ملاع وهف ءأدج نوريثك يئالعلا نع نيذخآلا نأ عقوتملا

 تعمتجا ام رومألا هذهو «ةمامإلاو ظفحلاب فصوف ةريسلا نسحو ؛مولعلا

 هيلإ تدشو «بالطلا نم الضف ءءاملعلا نم نايعألا هدصق الإ ملاع يف

 :مهريغو هؤانبأ ملعلا هنع ذخأ دقف ءالعف ثدح ام اذهو «لاحرلا

 هعمسأف ؛هدلاو هب ىنتعا «ىئالعلا ليلخ نب دمحأ ريخلا وبأ :هنبا ١

 تيب نكس ءاهظافح نم عمسو .ةرهاقلا ىلإ هب لحرو .ءقشمد ظافح نم
 هيلإ لحر نممو ؛عامسلل لاحرلا هيلإ تدش ءاهنايعأ نم راصو .سدقملا
 هنع ذخأ هنكل ؛«ةلمرلاب وهو هتوم هغلب هكردي مل هنكل ءرجح نبا ظفاحلا

 وهو «ًادانسإ رجح نبا ظفاحلا يزيجم ىلعأ هلعل :يناتكلا لاق «ةزاجإلاب

 عامسلا ىلإ هب ركب هدلاو نأل «ةيماشلا دالبلاب نايح يبأ نع ثدح نم رخآ

 .220(ه037٠8) ةنس تام ءهنم ةزاجتسالاو

 ءاهدلاو اهب ىنتعا «يئالعلا ليلخ تنب ءامسأ دمحم مأ :هتنبا  ؟
 :ةيعفاشلا ءاهقفلا خيش جوز يهو «ةرهاقلاو قشمد ظافح نم اهعمسأف

 نب دمحم نيدلا سمش اهنبا هنم تقزر  يدنشقلقلا يلع نب ليعامسإ
 هقفلا ةسائر هيلإ تهتنا «يسدقملا مث .يدنشقلقلا يلع نب ليعامسإ

 , 29(ها/و6) ةنس يف «سدقملا تيبب تيفوت - «"””هدلبب

 تيفوتو تثدحو تعمس ؛«يئالعلا ليلخ تنب ميحرلا ةمأ :هتنبا - "

 . *”(هال4ه) ةنس يف «مايأب اهتخأ لبق

 )١( تارذشلاو 2/1/7 تايثألاو سراهفلا سرهف) رظنا /١8/7(.

 .(604/؟ سسؤملا عمجملا) رظنا (؟)

 تارذشلا ١48«, ةركذتلا ليذو 84/١”". رردلاو «57١/؟ ليلجلا سنألا) رظنا (7

 608/١(. ءاسنلا مالعأو ءال41/5 سراهفلا سرهفو 255 دال 5

 08/١(. ءاسنلا مالعأو ء164/0/ تارذشلاو «147» ةركذتلا ليذ) رظنا ()

 في



 «ىنامكرتلا زامياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم :يبهذلا ظفاحلا 5
 هيف بعتو «ءةنس )١( رمعلا نم هلو ثيدحلا بلطو (هكا/#) ةنس دلو

 ناك ىتح مولعلا نم هريغ يفو هيف رهمو ءهمدق هيف تخسر نأ ىلإ همدخو

 مئاقلاو ءمهلاوحأو لاجرلا يف هنامز ةمالع ناكو .ًافينصت هرصع لهأ رثكأ
 ةنس تام .هنع ذخأو هيلع ىنثأو ىئالعلا فرع «ثيدحلا ةعانص ءابعأب

 .. (هالال؟) 1 00(

 هيقف وهو (هال٠٠) ةنس دلو ءرمع نب ليعامسإ :ريثك نبا ظفاحلا ©
 يثدحم نم ناك .ةديفم فيناصت هلو لاقن رسفمو «نقتم ثدحمو نئفتم
 يلاعلا زييمتو ,يلاوعلا ليصحت يف نيثدحملا ةقيرط ىلع نكي ملو «ءاهقفلا

 . '"”(هالال5) ةنس تام «ىئالعلا نع ذخأ دقو «لزانلا نم

 نب نيسحلا نب ميحرلادبع لضفلا وبأ :يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا 5
 نم رثكأف ثيدحلا بحأو «مولعلاب لغتشا ء(هال18) ةنس دلو «نمحرلادبع
 لاق يئالعلا نع ذخأ .هرصع ظفاح ناكو «ثيدحلا نف يف مدقتو ؛عامسلا
 مظعو هركذب هونف «ثيدحلا ملع هنع ذخأو .همزالو هب عفتنا :يطويسلا
 تام :هخيش نع لاق "””ظفحلاو ناقتإلاو ةفرعملاو مهفلاب هفصوو ؛«هنأش
 . ©(ه805) ةنس يف يقارعلا تام «برغملاو قرشملا ظفاح يئالعلا

 دلو .يدنشقلقلا نسحلا نب يلع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ :هرهص -
 عربو «ىتفأو سّردو هقفت «مولعلا يف تارصتخمو نآرقلا ظفح (ها/7٠) ةنس
 «بهذملا ىف اعجرم «هرصع دحوأ راص ىتح ءملعلا رشنل ردصتو

 . 2(هالال8) ةنس تام «ةضورلل ًارضحتسم

 )١( ظافحلا تاقبط) رظنا /2١1ه.  2.0١8(4؟5/## رردلاو 4507(.

 69/١(. سرادلاو 400/١« رردلاو .#4 :صتخملا مجعملا) رظنا ()

 .( ؟؟6 ظاحلألا ظحل) رظنا (©)

 .(8531 ةركذتلا ليذو .5794 2858 ظافحلا تاقبط) رظنا (4)

 .(؟هال كنت"ه5/5 تارذشلا .48 ١/" رردلا) رظنا (6)

 فر



 ةنس دلو «يفاكلادبع نب يلع نب باهولادبع :يكبسلا يضاقلا -

 بصانم هل لصح ءدئادشو نحم هيلع ىرج «رومألاب ًافراع ناك (هالا0)

 يدلكيك نب ليلخ ديعس وبأ هيقفلا انثدح :لاقو يئالعلا نع ذخأ «ةريثك

 . "'ةيدلا ردق ثيدحب دواد يبأ ىلإ هدنس قاسو «يئالعلا

 دلو «نساحملا وبأ نيدلا سمش «ىنيسحلا ىلع نب دمحم 4

 ٠ «ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عبس وأ ةرشع سمخ (/18) ةنس

 «فيناصتلا فنصو ء«ىقتناو ريثكلا أرقو ءرثكأف هسفنب بلط .فورعم

 سمخ (!56) ةنس ء«نابعش رخآ يف الهك تام ءربعلا ىلع ليذو

 .""'ةرجهلا نم ةئامعبسو نيتسو

 ةنس دلو ءيدفصلا ءءافصلا وبأ .«هللادبع نب كبيأ نب ليلخ

 ءًاعراب ًابيدأ راصو ءملعلا بلط ءةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو تس 00

 تعمتجا :لاقف يئالعلا نع ذخأو يئالعلا قفار ءءاشنإلا يف ًامدقتم ًافنصم

 نأ لقو ءملع لك يف هدئاوف نم تيوتراو «ةرهاقلاو سدقلاو قشمدب ةرم هب

 ثيدحلا يف هينادي دحأ نكي ملو «هقيقدتو هلوقي ام قيق قيقحت .يف هلثم تيأر

 ةنس «لاوش نم رشاعلا ةليل )٠١/ 0754/٠١ يف قشم ةمدي تام ءهرصع يف

 ."”ةرجهلا نم ةئامعبسو نيتسو عبرأ

 «يشآ يداولاب فورعملا «هللادبع وبأ ءدمحم نب رباج نب دمحم - ١

 «ملعلا بلطو «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو عبرأ وأ ثالث (517) ةنس دلو

 قرشلا ىلإ لحر «ةءارقلاو ثيدحلا وحنلا يف ةكراشملا نسح ناكو

 يلاوعلا ءازجألا يئالعلا ىلع عمس ءثدحو جرخو ريثكلا عمسأو «برغلاو

 )١( تاقبطلا) رظنا 4/٠١؟5(.

 ) )9ةنماكلا رردلا 4/ ١9/84.

 هيف ةيعفاشلا تاقبطو 1 ةنماكلا رردلاو قا صتخملا مجعملا) رظنا فرفز

 2059 ظافحلا تاقبط 2808/7 يونسألا تاقبطو #5 تا 50٠ هؤ/١ سرادلاو

 .(185 ربعلا ليذ
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 1 ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو

 :ةيملعلا هتناكم

 نم هب اونتعاو ء«ءاملعلا هبرق كلذل .ًاذف ًارهام ًايكذ يئالعلا ناك
 زربأ نم مهفلا ةعرسو ؛نهذلا ةحص تناكو «يناكلمزلا هخيش :لاثمأ
 «نارقألا قافو مولعلا يف مدقتف ءملعلا بلط يف داهتجاو دج عم ؛هتافص
 هنع لاقو «برغملاو قرشملا ظفاح هنأب يىقارعلا لضفلا وبأ هفصو ذإ
 وهو ءيزملا ظفاحلا هخيش هردق كلذل ءسدقملا تيب ظفاح :يميعنلا
 ةخيشم نع هل لزنف «ةمامإلاو ملعلا يف ةبترلا ولعو ءظفحلاب هل دوهشملا
 هدنع رضحو «ةيلاع ةيملع ةناكم لتحاو اهب سردف «صمح بحاص ةقلح
 ةمامإلا غلبو «2"”ةنس (**) كاذنيح هرمع ناكو «نايعألاو ةاضقلاو ءاهقفلا
 ري مل «كلذ يف هتمامإ نع ئبنت هتافنصمو .مولعلا نم ددع يف ننفتلاو

 راد ةخيشمل حلصي ًادحأ ملعأ ام :لاق هاوس هل ًافلخ ريبكلا يكبسلا

 لاق .قشمد نع بئاغ رخآ صخشو «.باهولادبع يدلو ريغ ثيدحلا

 اذكهو «'يئالعلا نيدلا حالص خيشلا هنأ فرعأ انأو :ريغصلا يكبسلا
 «نارقألا قاف دقف ءءاملعلا رابك اهب رقأ ءةعيفر ةيملع ةناكمب يئالعلا عتمت
 دقانلاو ءرحبتملا ملاعلا هنأل «نايعألاو خويشلا نم ةيملعلا بصانملا عزتناو
 «ديناسألاو نوتملا للعو لاجرلا ملع يف مدقت «ررحملا فلؤملاو ءرظنملا

 سدقلاو قشمدب ةرم هب تعمتجا :يدفصلا هذيملت لاق .«ققدو ققحو عرب

 قيقحت يف هلثم تيأر نأ لقو ءملع لك يف هدئاوف نم تيوتراو «ةرهاقلاو

 تاكو ورضع يف ثيدحلا يف هينادي دحأ نكي ملو .هقيقدتو هلوقي ام

 ظحلو "١؟ :بهذملا جابيدلا 23١7/7 لاجحلا ةرد) رظناو ."”5 4/*”  رردلا )١(
 ١١6(. :ظاحلألا

 .(هال9/١/78) ةنس ءاعبرألا موي ةقلحلا يف سرد هنأل (9)

 5١9/٠١. ةيعفاشلا تاقبط (*)

 ع 0595/٠١ ةيعفاشلا تاقبطو 2181/7 ةنماكلا رردلاو .457صتخملا مجعملا) رظنا )0
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 هيلع رم هنأ رجح نبا ظفاحلا ركذ ءهلوق نودمتعيو ءاملعلا هب يدتقي ةقث

 «يقارعلا ميحرلادبع لضفلا يبأ هخيش ىلع ةيراشعلا نيعبرألا هتءارق ءانثأ

 نبا لاق (ةفرع نب نسحلا نع ثدح نم رخآ رافصلا دمحم نب ليعامسإ)

 ظافحلا ةركذت يف تفقو يننأل ءةدم دعب كلذ يف هتعجارف :رجح

 نب نسحلا ننع ثدح نم رخآ يروتسلا لضفلا نب يلع نأ :يبهذلل
 نيدلا حالص كلذ يف هفلس نأ يل ركذف خيشلل كلذ تركذف ةفرع

 لاق امك رمألا دجوو كلذ نع فشكو .دادغب خيرات رضحأو «يئالعلا

 ءهصوصخب ةيراشعلا نم يناثلا ثيدحلاب ثدح نم رخآ هنأو .ىتئالعلا
 1 .©"0اهل هبنتي نم ّلق ةقيقد هذهو

 :هتددقع

 صوصن نوتبثي مهف «ةيرعشألا يه يئالعلا ةديقع نأ يف كش نم ام

 لوقلا اذه ىنبم ناكو «ليوأتلا وه رمألا بلاغو «ضيوفتلا عم تافصلا

 لجو زع مّللا فصو ىلإ يدؤي تافصلا رهاظب لوقلا نأ مهمعز ءمهدنع

 ًاهيبشتو لجو رع هّلل ًاميسجت كلذ نوكيف .تداوحلا لوبقو «ةيمسجلاب

 لوقي كلذلو «ةلزتعملا مه اذه يف ةرعاشألا فلس نأ مولعمو .تاقولخملاب

 اذه يف باوصلا قيرطو :لوزنلا ثيدح هداريإ دنع اذه هباتك ىف ىئالعلا

 نأب عطقلا عم ءهناحبس هللا ىلإ هملع ضيوفتو «هب ناميإلا يف امإ ثيدحلا

 ىنعم ىلع هليوأتب امإو «دارم ريغ ثداوحلا لوبقو ةيمسجلل مهوملا رهاظلا
 ءاهتاراعتساو برعلا مالك زاجم دعاوق ىلع وه امب «هناحبس هللا لالجب قيلي

 وبأ مامإلا هكلسي نيقيرطلا نيذه نم لكو «هركذ عضوم اذه سيل امم
 ناقيرط امه لب ءةمئألا ضعب هلاق امك هل نيلوقب اسيلو «يرعشألا نسحلا

 ءزوجي ال اممف رهاظلا داقتعا عم ضيوفتلا امأو ءهفيناصت يف امهيلإ عجري

 2059 ظافحلا تاقبط 2888/1 يونسألا تاقبطو 257 2.5٠ 5١ ,ه١/9 سرادلاو -

 .(145 ربعلا ليذ

 )١( ةركذتلا) رظنا 888(.

 .(1844 - ١88/5 سسؤملا عمجملا) نم فرصتب ()

 ا



 هللابو «صقنلا تامسو ثودحلا تافص نع هناحبس هللا هيزنتب عطقلل

 قحلا ىلإ فلسلا قفو دقف «قيفوتلا لجو زع هللاب معن :لوقأ . '"”قيفوتلا
 ءهسفن هب فصو امب فصتم لجو زع هللا نأ داقتعا وهو اذه يف جلبألا

 لاق امك «فييكت الو ليثمت الو ليوأت ريغ نم كو هلوسر هب هفصو امبو

 نودقتعي مهف ."0469 ٌرِيِصَلا ٌعيِمسلَأ َوْهَو # ىَم وليك َسْيل» :ىلاعت
 ءايندلا ءامسلا ىلإ لزني 5 هلوسر هنع ربخأ امك ىلاعت هنأ لوزنلا ةفص يف
 ىلع ءيش هبشي ال ىلاعت هنإف «ليثمت الو كلذ يف فيك داقتعا نودب
 :هلوقب :هنم باتكلا عامسل هقيثوت دنع هسفن يئالعلا ففصو دقو «قالطإلا

 :يكبتملا هذيملت لاقو :لاقي امك ؛ةلدألا ديس فارتعالاو (ًادقتعم يرعشألا)
 داقتعالا باب يف ةرعاشألا رمأ فورعمو ءاينس ةديقعلا حيحص ًايرعشأ ناك
 | :اهنم رومأ يف مهنوفلاخيو ءمومعلا يف ةنسلا لهأ نوقفاوي مهنإف
 «ةايحلا : يهو ةيلقعلا تافصلا اهنومسي «تافص عبس الإ اهنم نوتبثي الف

 اذه مهمالك يفو «مالكلاو «رصبلاو ءعمسلاو .ةدارإلاو «.ةردقلاو ءملعلاو

 كلذك ناك اذإو ."”توصو فرح نودب .يسفن مالك هنإ :نولوقي ذإ «مالك
 نم هتمالس هب تبث «ًاينس :هلوقو « ىكبسلا لاق امك «ةديقعلا حيحص سيلف

 نيب نوكي ام يئاطلغم عم هل : ينيسحلل ةركذتلا ليذ شماه يفو « ضفرلا

 ءبلصتم ًايرعشأ ناكو «ءةريثك تاموصخ ةلبانحلا نيبو هنيب ناكو « نيرصاعتملا

 هخيش ةقرخلا هسبلأ يذلاو «؟*””فوصتلا ةقرخ سبل هنأ ينيسحلا ركذو

 )١( مقر) ثيدحلا رظنا 56(.

 .ىروشلا ةروس نم )١١( ةيآلا (9)

 .(هللا ديحوت يف ةرعاشألا جهنمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم) رظنا (9
 لمعلا لقانت ةقرخلا هذهو .1-88/17١144سسؤملا عمجملاو «48 244 ةركذتلا ليذ (4)

 ءهنع هللا يضر يلع نم اهسبل يرصبلا نسحلا نأ نيمعاز ؛ةيفوصلا ءاملع اهب
 فاوس امع ًالضف .فيعض ربخ الو «تباث قيرط اهل سيلف «ةلطاب ىوعد يهو
 ىوعد تحص ولو .ًائيش يلع نم عمسي مل يرصبلا نسحلا نأ باوصلا نإ مث
 امنإو .تاياورلا داقنو ثيدحلا ةمئأ نم هب لئاق الو ءعامسلا حصل ةقرخلا سبل

 كلذ ةاوه نم ءهدعب نم هيلع ىرجو «ةيفوصلا خويش ضعب هعدتبا سابل وه
 . سابللا

 في



 دقو «'"'”يفوصلا ينيوجلا ةيومح نب ديؤملا نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ

 «فراعلا خيشلا هتقو ديرف خويشلا خيش :لاقف هدجمو خيشلا اذه ىلع ىنثأ

 يف خسارلا مدقلاو ثيدحلا ملع نيب نيعماجلا نم هللا همحر ناك

 دعب دنسلاب ذخؤت «ةيفوصلل راعش ةقرخلا هذه نأ رهظي يذلاو ."”فوصتلا

 نب دمحم نساحملا وبأ نيدلا دعس هدلاو هسبلأ اذه يئالعلا خيشو «ليهأتلا

 دنع ًامظعم ناك :اذه قاحسإ ىبأ نع ىبهذلا لاق .ءفوصتلا ةقرخ ديؤملا

 هيلع يطعأ يذلا فوصتلا عونب يل ملع الو :"”هدلاو ناكمل ةياغلل ةيفوصلا
 تاذخاؤم اهيف دئاصق هخويش ضعب نع ىور ناك نإو «ةقرخلا كلت ىئالعلا

 : مهضعب لوقك «ةيدقع

 اربق هل نوكي نأ اقايتشا دوي 2رظانو بلق لك ربق ةرايز

 :هلوقو

 (*اارغ يذلا رقملا يصاعلا أجلم ايو عفاش ريخ ايو لومأم ريخ ايف

 ”0رزواهب لحأ يرزأ هب دشأ ةرايز كيلإ ينيطعي هللا لس

 )١( /؟ ةنماكلا رردلا) رظنا  »318٠سرادلا  25١/١ةركذتلا ليذ 44(.

 .(55 ءال :ص) رظنا (0)

 .(6١ا/١ خويشلا مجعمو 26٠5 نقلملا نبال ءايلوألا تاقبط) رظنا (*)

 لومأم ريخو ءهدحو هلل الإ زوجت ال ةدابعلاو «ةدابع ءاعدلاو ءءاعد تايبألا هذه ىف (4)

 نم تاريبعتلا هذهو ءهلالج لج هللا وه يصاعلا أجلمو ءهل كيرش ال هدحو هللا وه
 نم هيلع «نيمألا هلوسر ناسل ىلعو «ميركلا هباتك يف هناحبس هللا نيب دقو «ةدابعلا

 نم ءاعدلا نأو ء«هريغل قح اهيف سيل هلل قح ةدابعلا نأ « «ميلستلاو ةالصلا .لضفأ هبر

 اي وأ ءهللا لوسر اي :ضرألا عاقب نم ةعقب يأ يف سانلا نم لاق نمف «ةدابعلا

 يف هلل ًاكيرش هلعج دقف «كلذ هبشأ ام وأ «ينكردأ وأ «ينثغأ دمحم اي وأ هللا يبن

 .07848/'” ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم) رظنا .ةدابعلا

 بيجيو عمسي ؛هربق يف يح 6# لوسرلا نأ داقتعا ىلع ءانب رعاشلا هأشنأ تيبلا اذه ()
 تدري مل هنإف «نيدلا يف طلغو ىطاخ مهف اذهو «نيلئاسلل تاجاحلا يضقيو «هاعد نم
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 :هلوقو

 يكارشب لومأملاب سفنلل تلقو يلمأ ىفطصملا بابب تططح امك

 : هلوقو

 ©""كاتفو ناتف رش مهنيد يف 2 هتمأل يفاكلاو بركلا فشاكلاو

 (”يكاردإو زجع يف دصقلا ةياغاي 2يلمأ اي هللا لوسر اي يديس اي

 "””يىكافأ لك الإ كهاج ٌدر ام هقلاخ هللا دنع هاجلا بحاص اي

(00 

 فق

 فيفا

 هحور دري لجو زع هللا نأ تبث يذلاو «كلذ ىلع لدي ام ةنسلا الو باتكلا يف

 لبق نم غلبي هنأ تبثو ءدعب وأ برق ؛هتمأ نم هيلع ملس نم ىلع مالسلا دريل هيلع
 نم مالسلا ةكئالملا هغلبتل هحور هيلع دري هللا نأب ثيداحألا نيب عمجيف «ةكئالملا
 نم ةرشابم عمسي هنأ ىلع ةلالد ثيداحألا يف سيلو ءملس نم ىلع مالسلا دريو «هتمأ

 يبأ ثيدح رظناو ("94 /7؟ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم) .اروف هيلع دريو ملسملا

 (084/7) يف دواد يبأ دنع (يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام) ةريره
 مكمايأ لضفأ نم نإ) سوأ نب سوأ ثيدحو )5١41( ثيدح )٠٠١( باب كسانملا

 دواد وبأ (يلع ةضورعم مكتالص نإف ءهيف ةالصلا نم يلع اورثكأف) هيفو (ةعمجلا موي

 ةكئالم هلل نإ) :دوعسم نبا ثيدحو )٠١47( ثيدح (؟1١/) باب ةالصلا )١/58(

 .(41"1 دنسملا) دمحأ هجرخأ ؛مالسلا يتمأ نم ينوغلبي نيحايس ضرألا يف
 انيبن هب هللا مرك يذلا ءدومحملا ماقملا «ةعافشلا بركلا فشكب دارأ مظانلا لعل
 ىلاعتو هناحبس برلا هيف نذأي يذلا ءلجو زع هللا وه بركلا فشاكلاف لَو ًادمحم
 .هتمأ يف هعفشيو ءكُكَو هل دومحملا ماقملاب

 «ىلاعت هللا ريغ هتوقو هفعض يف هاهتنمو هدصق ةياغ لعج دقو «هاهتنم اهتنم ءيشلا ةياغ

 الو مُكَنَع را ٌرُّملأ َتْنُك تريني الق ينوذ نم رْشْمَعَي نا اوغنأ لقط :لوقي لجو زع هللاو

 .[05 :ءارسالا] ©اًيوت
 ىلإ هلاقتنا دعب 6 هللا لوسرب لسوتلل نيركنملا تيبلا اذهب دارأ مظانلا نأ رهاظلا
 نم الإ هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ) :هَي هلوق ىلإ ًادانتسا «ىلعألا قيفرلا
 ثيدحلا (هل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص نم الإ :ةثالث

 اهعفن اهلك ثالثلاو )١4-1581( ثيدح (7) باب ةيصولا )١768/9( ملسم هجرخأ

 مهدشأ وهو «مدآ ينب نم لَو وهو ,ءيش اهنم ءايحألل عجري الو «ىفوتملل دوعي
 موي ىلإ هتمأ روجأ لثم هل نأب 5 هيلع هللا نم كلذلو «لجو زع هللا دنع اميف ةبغر
 كش الو ءءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم ءريخلا ىلع مهل ٍلادلا هنوكل «ةمايقلا

 - :6 ههاجب نيملسملا عافتنا نكل ءرفاك الإ هركني الو ءميظع هللا دنع لَو ههاج نأ
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 ادبأ ىدعلا مغر ىلع هيجولا تنأ

 ةحلاص تيّقل ال غيزلا ةقرف اي

 ادبأ ىفطصملا هاجب تيظح الو

 ايو مانألا ىلوم اي لسرلا لضفأ اي

 تعنصامضعب وكشأ كتدصق دق اه

 هتمصع هلأساو يل هللا رفغتساف

 كاسنو كاتفل عيفشلا تنأ

 () كاضرم بلق اموي هللا ىفش الو

 كالاوو ايندلا يف كناعأ نمو

 كالمأو سنإ نم قئالخلا ريخ
 يكاشلا أجلم اذهو بونذلا يب

 كاسمإ ريغ نم ىنغو يقب اميف

 نمو «نيلئاقلا ىلع ىنثأو اهّرمأ لب ءاهيلع ةظحالم يئالعلا ركذي ملو

 ""بجاوك يلع متح مهبح ىرأ يقلعت نسح رغلا ءايلوألابو

 نبا مالسإلا خيش هب فصو يذلا فوصتلا سنج نم اذه سيل ًاعطقو

 رذنم يئالعلا رصع يف فوصتلا نأ فورعملا نمو ؛يئالعلا خيش ةيميت

 )غ0(

 قفز

 نأ دعب ةعافشلا ماقم دومحملا ماقملا يفو وقلي هتايح يف :نيعضوم يف الإ نوكي ال

 الف «كك هثعبم ىلإ هربق يف وهو هتوم نم امهنيب ام امأ ءىضريو لجو زع هللا نذأي
 باطخلا نب رمع مهنمو «مهنع هللا يضر ةباحصلا همهف ام اذهو .دحأ ههاجب عفتني

 انإو ءانيقستف كي انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا) :اوطحق امل لاق هنع هللا يضر

 (9*) باب ءاقستسالا (194١ص) يف يراخبلا هجرخأ (انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن

 دنع ًافولأم ًارمأ اذه ناك دقو .ءايحألا نم ءاعدلا بلط نم عنام الو )٠١٠١( ثيدح
 :بلاط يبأ رعشب لثمتي سابع نبا ناك كلذلو «برعلا

 لمارألل ةمصع ىماتيلالامث ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 .هلوسر هللا ىلع بذك دقف هريغ وأ وه «هربق يف وهو 01 ههاجب عافتنالا ىعدا نمو

 . هقباس رظنا

 درجم قلعتلاب دصق ام اذإ ءمهبح ىرأ هلوقل اذه يف ةظحالم هيلع درت ال دقو

 :يسدقلا يفو ةنسلاو باتكلا جهنب نيمزتلملا هللا ءايلوأ نيحلاصلا بحن انلكف «ةبحملا

 (”8) باب قاقرلا (11/95) يراخبلا هجرخأ (برحلاب هتنذآ دقف ًايلو يل ىداع نم)
 ْ 256: ثيدح
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 ةباجإلا انل لقن ؟ىكبسلا لوقي امك ًايرعشأ ناك اذإ هنم ىئالعلا فقوم امف

 .هسفن يئالعلا نع هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا ظفاحلا لاؤسلا اذه نع
 انخويش خيش تبث يف «يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا طخب تأرق :لاق

 ءاهب عمسو) :هصن ام «ليلخ نب دمحم نب هللا دبع نيدلا ءاهب ظفاحلا

 خيش «ىلاعت هللا نيبو اننيب اميف انمامإو انديسو انخيش :نيخيشلا ىلع «نيدلا
 ججحلاو «ةرثاكتملا لئاضفلا يذ «قيرط نسحأ هعبتا نمب كلاسلا قيقحتلا

 هللا انعتمو «ةرصاق اهرصح نع اهممه نأ ةفاك ممألا ترقأ يتلا «ةرهاقلا

 ملاعلا مامإلا خيشلا وهو «ةرخآلاو ايندلا يف هب انعفنو «ةرخافلا همولعب

 ةمالع .ةمألا ةكرب ةمئألا مامإ «ينارونلا بطقلا رحبلا ربحلاو «ينابرلا

 مالسإلا خيش «نيدلا ءاملع دحوأ نيدهتجملا رخآ «ءايبنألا ثراو ءاملعلا

 نيرظانلا فيس «نيعدتبملا عماق نيملعتملا ناهرب «مامألا ةودق مالعألا ةجح

 رصعلا ديفم «نامزلا ةبوجعأ نآرقلا نامجرت «نيديفتسملا زنك مولعلا رحب

 قحاللا «نيملاعلا ىلع هللا ةجح «نيملسملا مامإ نيدلا يقت ءناوألاو

 ةدمع «ىدهلا ةمالع قحلا رصان قرفلا يتفم نيضاملاب هبشتملاو نيحلاصلاب
 وبأ ء«ةعيدبلا نونفلا وذ ةعيرشلا نكر ءظافلألاو يناعملا سراف ظافحلا

 عدبلا براح مامإ ىلع يئالعلا نم رطعلا ءانثلا اذه :2'' (ةيميت نب سابعلا

 هنوك نم يئالعلا ةئربت ىلإ هيلع فقاولا رجي «ةفوصتملا مهنمو اهلهأو
 «فوصتلا ةقرخ سبل نم هنع تبث ام اذه ركعي نكل ءًأافوصتم وأ ًايرعشأ
 ناك دقو :لوقي يكبسلا نإ مث «مهيلع هئانثو «ةفوصتملا ضعب نع هذخأو

 هذه ببس نوكي نأ دعبي الو «'"”ةريثك تاموصخ ةلبانحلا نيبو يئالعلا نيب
 .ملعأ هللاو .ةديقعلا يف فقاوم تاموصخلا

 :امه نيرمأ ىلع فوقولا نم دب ال تافصلا ىلع فرعتلل

 )١( ةئماكلا رردلا) رظنا ١/2359 ١9/0(.

 ةيعفاشلا تاقبط) رظنا (؟) ٠١/ 25نيرسفملا تاقبطو ١/554(.
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 :تافصلا نم يسحلا بناحلا ١

 ثيح نم «يئالعلا صخشل يلكشلا بناجلل يفصو نايب ىلع فقأ مل

 .هسابل يف درو ام الإ «ةيسحلا تافصلا نم هريغو نوللاو ءرصقلاو لوطلا

 ء«فوصتلا ةقرخ سبلو «ءاهقفلا يزب ىرخأو «ةرات دنجلا يزب ناك هنأ نم

 ةطبارملاو داهجلل هتسرامم ىهو «ةماه ةمولعم ىلإ دنجلا يزب هفصو اندوقيو

 ال فصو ملعلاو ةيدنجلا ةاناعمو «ةيدنجلا يناعي ناك هنأو ءهللا ليبس يف
 خيشو «كرابملا نب هللادبع لاثمأ نم «سانلا نم ةلقل الإ لصحي داكي

 ملعلا نم رفاو ظحب اوعتم نيذلا ةلقلا نم امهريغو «ةيميت نبا مالسإلا
 ءاهقفلا يزف ءملعلا نم ةبترل ناسابل امهف :نارخآلا نايزلا امأ ,.ةعاجشلاو

 هقاقحتساو «لوصألاو هقفلا ىف همدقت ىلع ةلالدلل «ىناكلمزلا هخيش هسبلأ

 دقف ءفوصتلا ةقرخ سابل امأ «ةبقاعلا ةدومحم ةبتر هذهو «هيقفلا فصول

 اذه لولدمب يل ملع الو «ينيوجلا ةيومح نب عماجملا وبأ هخيش هسبلأ
 دهزلا «ةيميت نبا هب فوصوملا فوصتلا سنج نم ناك نإ هنكل «يزلا

 ةعدبف كلذ فالخ نإو ءدومحمف ةنسلاو باتكلا جهن قفو عرولاو ىقتلاو

 .رطخب رذنم يئالعلا رصع يف فوصتلا نأ مولعمو «ةبقاعلا ةئيس

 :يونعملا بناجلا - ؟

 ةحص اهزربأ ناك ءًاميظع ًائيش ةيونغملا تافصلا نم ىئالعلا قزر

 يف رظنيو «بتكلا ظفحي هلعج يذلا ءيشلا ءمهفلا ةعرسو ءاكذلاو «نهذلا
 صخش يف ةريبك ةحاسم ربصللو «لاجرلا ةفرعمو للعلاو لوصألاو ةقفلا

 رشنو ةرسألا ةيبرتو ءةيدنجلا ةاناعمو ملعلا بلط يف رباص دقف «يئالعلا

 ًابتك فلأف «ةيمالسإلا مولعلا فلتخم يف فينصتلا ناديم يف رباصو ءملعلا

 ناكف لئاضف عمج دقو «ةررحم ةنقتم ةعفان ةروهشم ةرئاس ءادج ة ةريثك

 «ةءورملاو مركلاو ملعلاو نيدلا نيب عمج «ةوطس اذ ةيصخشلا يوق ًاعاجش

 هيقفلا ظفاحلا مامإلا قحل هنإو «''”رظنلا ةوقو ةحاصفلاو ءاكذلاو ةعاربلاو

 .ربتعملا رعاشلا رسفملا ثدحملا ءيلوصألا

 )١( رردلا .5؟ :صتخملا مجعملا) رظنا 7/8٠/٠21١ ه1 يونسألا تاقبط (.

 ضي



 :ةيملعلا هباقلأ

 هرهبي «لاجرلا لاوحأب نيفراعلا «داقنلا ةمئألا لاوقأ عبتت نم نإ
 تناكف ءاهلمجأو ةيملعلا باقلألا لجأب ىئالعلا ةمجرت ريدصت ىلع مهرتاوت

 :اولاق اممو .ظافحلاو ةاضقلاو ةمئألا مهو «ىربك ةيمهأ تاذ تاداهش مهنم

 : ظفاحلا

 .ةعيرسلا ماهفألاو «ةيفاصلا ناهذألا اووذ الإ هلاني ال يملع بقل

 : مامولا

 عاطتساو «ةيملعلا بترلا ىلعأ لان نم ىلع الإ قلطي ال يملع بقل

 ةمدقتب فارتعالل ءاملعلا عضخي نأ «مولعلا فلتخم يف هعادبإو ريزغلا هملعب

 . ىتش مولع يف ةمامإلاب يئالعلا فصو دقو «ةيملعلا هتردقو

 : هييقفلا

 فالتخا فرعو «ةيهقفلا لئاسملا جرخ نم الإ هكردي ال ىملع بقل

 . ءاهقفلا يز سبلأو ( يئالعلا كلذب فصو دقو .«بهذملا يف عربو ءاملعلا

 : ىتفملا

 باقلألا زاح نمل الإ ًاقحتسم هارأ ال ءميسج لمحو ميظع يملع بقل
 ءرمعلا نم نيثالثلا ىف وهو هب زيجأو ىئالعلا هب بقل دقو «ةقباسلا ةيملعلا
 هب بقل ام اذه ,2'”ها/١٠) ةنس ؛يناكلمزلا هخيش ةاضقلا يضاق لبق نم
 رثلا هملع نم قاقحتسا ليلد بقل لك ىلع هلو «ةيملعلا باقلألا نم يئالعلا
 .رغلا هتافلؤمو

 رردلاو 5”2# ."ه/١٠ ةيعفاشلا تاقبطو 97 : صتخملا مجعملا) يف ركذ ام لك رظنا )غ0

 250/١ سرادلاو ا//١٠١ ةرهازلا موجنلاو 2698 ظافحلا تاقبطو 2١81/7 ةنماكلا

 19١/5(. تارذشلاو ءك"

 في



 :هيصانتم

 هذه أدب .سيردتلا ةسرامم اهلوأ بصانملا نم ديدعلا ىئالعلا ىلوت

 نكي ملو ءةنس (؟8) كاذ ذإ هرمع ناك «ةركبم نس يف ؛ةفيرشلا ةنهملا
 ةدشلو «ناديملا اذه ىف نيرابملا ةرثكل ءالهس ًارمأ تقولا كلذ ىف سيردتلا
 الف ءداقنلاو ءاملعلا نم نيبقارملا نع ًالضف نيسرادلا نم ءةظحالملاو دقنلا
 «مولعلا نقتأو هقفت ءريزغ ملع اذ نكي مل اذإ ةقلحلا يسرك ىلع دحأ ؤرجي

 يفف :قاقحتساو ةرادجب يئالعلا اذه رشاب دقو ءاهجراخمو اهلخادم فرعو
 : ةيتآلا سرادملا يف يئالعلا سرد قشمد

 ١ ةيرصانلا ثيدحلا راد :

 ثيدحلا ملع اهنمو ؛همولع رشن اهيف أدب يتلا ىلوألا ةسردملا يهو

 نأ امهنيب قرفلاو ءمسالا اذهب نيتسردم ىدحإ يهو .«فيرشلا يوبنلا

 عقت ةيناوج ىرخألاو ؛نويساق حفس يف قشمد جراخ عقت ةينارب امهادحإ
 فهيلعو انيلع هللا ةمحر «نيدلا حالص رصانلا كلملا امهأشنأ ءقشمد لخاد

 . '7(ها/14) ةنس يف اهب يئالعلا سيردت ناكو

 :ةيدسألا ثيدحلا راد - "

 يف عقت ةسردم يهو (171(2) هرمعو (هالا7) ةنس يف اهب سيردتلا أدب

 نيدلا دسأ اهأشنأ «ةيفنحلاو ةيعفاشلا :نيتفئاطلا ىلع ةفوقوم «قشمد رهاظ

 . ""ريبكلا هوك ريش
 :صمح بحاص ةقلح _ “

 (هالا١/8/؟) ءاعبرألا موي يف ءةنس ("84) هرمعو اهب سيردتلا أدب

 ةاضقلا اهيف هسرد رضح ذإ ءهملعو يئالعلا لضف زرب ةسردملا هذه يفو

 ,"”يزملا ظفاحلا هخيش ةقلحلا هذه نع هل لزن دقو «نايعألاو ءاهقفلاو

 )١( فكلهم كال١ سرادلاو ,8/5 ةنماكلا رردلا) رظنا ١١9(.

 )'( سرادلاو 2280/7 رردلا) رظنا ١/507( 167(.

 6( ةياهنلاو ةيادبلاو 287/5 ربعلا) رظنا ١5/”37*١« سرادلاو ١/09(.
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 . نيعمجأ مهيلعو انيلع هللا ةمحر

 :ةيلاتلا سرادملا يف يئالعلا سرد دقف سدقلا يف امأ

 اهعزتنا دقو ءةنس ("/) كاذنيح هرمعو (هالا"١) ةنس اهب سيردتلا أدب

 ةسينك تناك «ءانبلا ةميدق ىهو .«ىسدقملا .:بويأ نب ىلع نيدلا ءالع نم

 اهنع لزن مث يئالعلا اهب سرد .«سدقملا تيب حتاف نيدلا حالص رصانلا

 . '"”يدنشقلقلا هتنبا جوزل

 :ةيفيسلا ثيدحلا راد ©

 ىلوت ءرمتكب نيدلا فيس ريمألا ىلإ ةبوسنم ءسدقلا سرادم ىدحإ

 . "”اهتخيشم يئالعلا

 : ةيزكنتلا نآرقلاو ثيدحلا راد 5

 هلعجو «يرصانلا ىكلملا زكنت ةنطلسلا بئان همده ًامامح اهعقوم ناك
 ًايتفم ناكو «ىئالعلا اهب سرد «نسحلا ةياغ ىف تءاجو .ءثيدحو نآرق راد

 . ”9ءانتعاو ةرادجب لامعألا هذه ةلوازم ىلع ًارداق ًاعراب ًامامإ

 يئالعلا تافلؤم

 «ةروهشم ةرئاس «ةريثك ًابتك فلأف .ءفينصتلا لاجم ىف ىئالعلا زرب

 قرطب ًاطيحم «فينصتلاو عمجلا بيلاسأب ًايعاو ناكو «ةررحم ةنقتم ةعفان
 ءاهنسحأ تافلؤملا نمو ءاهدوجأ تافنصملا نم هل ناك «فيلأتلاو جيرختلا

 ءهقفلا لوصأو هقفلاو .ءةغللاو .فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ريسفتلا يف

 :كولسلاو لئاضفلاو خيراتلاو

 )١( سرادلا «51/7؟ ليلجلا سنألا «181/9 رردلا) رظنا ١/731”(.

 )'( شماهلاو غ١/57 سرادلاو «#ه/7 ليلجلا سنألا) رظنا 3078(.

 مو



 ددعتملا اهنم ءاباتك )3١( براقي امب «سئافنلاب ةيمالسإلا ةبتكملا ىرثأ
 ريغصلا ءزجلا اهنمو «ةروثنملا دئاوفلا وذ دحاولا دلجملا اهنمو ء.ءازجألا

 ءازجألا بتكلا نم ءاملعلل جرخ ام ىوس .«ةلكشملا رومألل عبتتملا

 هفلؤم ةياهن ىف اهنم ًاددع ركذ ءهذه هدئاوف ىف اهركذ ىتلا ,تاخيشملاو

 «باتكلا اذه هنم عماسلل اهتياور زاجأ ءعامسلل هقيثوت قايس يف كلذو ءاذه

 :يلي اميف اهركذأ هتافلؤم نم ًاردق تعبتت دقو

 .'”ةلوصوملا تاودألا يف ةلوصحملا دئاوفلا مامتإ ١

 . '"”ةعومسملا دئارفلا ىلإ ةراشإلا يف ةعومجملا دئاوفلا ةراثإ - "

 . ””نادلا ماكحأل ناونعلا ماكحإ "' 

 . ؟ءازجأ (*”) ةيربلا ريخ ةياور نم ةيهلإلا نوعبرألا

 (*ءزج )١7( نيعملا نع اهنونفب ةينغملا نوعنرألا -

 . "”هسفنل هجرخ «نيقتملا لمع يف نوعبرألا -

 )١( ةركذتلا ليذ )46(.

 .(؟١/١5 لماشلا) .(م١) 51/١ ةرهاقلاب بتكلا راد يف طوطخم وهو اذه انباتك (؟)

 .باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ (9)

 لبق خيرات (00) ةقرو ٠١( ع4 248) ج )١88/4  9"١( ]١858[ مقر يشعرملا (:)
 .(44 ينيسحلل ةركذتلا ليذو 0٠٠١/١ لماشلا) .(هالهه)

 ءًاثيدح نرعبرألا هل :يناتكلا لاق «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ (4)

 سراهفلا سرهف) ...ةينغملا نيعبرألا :اهامس ىطسولاو ؛ىرغصلاو ىطسولاو ىربكلا
 ةطوطخم (0 لماشلا) .(ه١1*80) خيرات (114) ةقرو (455) تيراج 907
 عمجملاو ءمسالا يف فيحصت هيف «44 ينيسحلل ةركذتلا ليذ) ًاءزج )١17( يف
 .ثتكلا ملاع /عوبطم ١17١/7( سسؤملا

 .ًاثيدح نوعبرألا هل :ىناتكلا لاق ءباتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ )١(
 (45) يف «نيقتملا لامعأ يف نيعبرألا :اهامس ىربكلاو ءىرغصلاو ىطسولاو ىربكلا
 .(١017/؟ سسؤملا عمجملا) رظناو 0740/5 سراهفلا سرهف) ًاءزج
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00( 

 قف

 6م

 قفا

)2 

 فل

 قف

00 

 فل

 .''"يعفاشلا هقفلا عورف يف رئاظنلاو هابشألا - 2غ232 هلو 6 .٠ . عاقل 5

 .""ةوجع دم ةدعاق يف ةوظحلا ةفانإ

 .'"9ريسفتلا ناونع ىف ريسيتلا ناهرب - 4

 .“*”سنأ نب كلم مامإلا يلاوع يف سمتلملا ةيغب - ٠

 . "ةدعلا ةيآ ريسفت ىف ةدملا ةياغ ريرحت - ١

 . ”ضئارفلا تايآ مولعب ضئارلا ةفحت - 7١
 ع2 هلام ماعرام

 . مايصلا ةين يف مالكلا قيقحت ٠

 . داسفلا ىضتقي ىهنلا نأ ىف دارملا قيقحت - 5

 . '9ةبحصلا فيرش هل تبث نمل ةبترلا فينم قيقحت - 6

 , 2" "”هديناسأ ىلع مالكلاو «نيتلقلا ثيدح حيحصت - 5١5

 .(١/١١٠1نونظلا فشكو 5/٠١*2 تاقبطلا) ىف ىكبسلا هركذ

 .باتكلا رخآ رطنا زاجأ اميف فنصملا هركذ
 5/٠١”. تاقبطلا ىف ىكسبلا هركذو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ

 ثيدح تايعابس يف) :لماشلا يف لاقو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ
 لاق(١/707) لماشلا (”8 )١  ةقرو (557) ثيدح ("57) ةيرهاظلا (كلام مامإلا
 ءزج عوبطملا و (44 ةركذتلا ليذ) .ءازجأ (5) تايعابسلا كلام يلاوع :ينيسحلا

 .تايعابس ...ناونعب «ريغص

 .باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ

 .(44 ةركذتلا ليذ) رظناو ء«باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ

 .(48 ينيسحلل ةركذتلا ليذ) رظناو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ

 ركفلا / قشمد /ركفلا راد /(عوبطم وهو «باتكلا رخآ رطنأ زاجأ اميف فنصملا هزكذ
 .توريب رصاعملا

 240/١ لماشلا) .رخآلا صقان ءمورخ هب )١( ج )٠١/5. 5١( ]٠١9[ ةيروميتلا
 ش (/ةلاسرلا ةسسؤم /عوبطم (ةبترلا بصنم :ىلإ مسالا فحصت هيفو 44 ةركذتلا ليذو
 .ثوريب

 ("”” )4"  ةقرو )١5( عيماجم (؟717// ثارتلا ةيامح مسق ةرهاقلا بتكلا رد(

 قيقحتب عوبطم وهو (877/9) لماشلا (4957/5) عيماجم (؟١/540) دادغبب فاقوألاو
 .يمالسإلا ثارتلا ةبتكم رشن /يرثألا قاحسإ يبأ

 انذي



(00 

(0 

 ىف

 ففز

 ككل

)0 

 . 0لاعفألاو لاوقألا ضراعت يف لامجإلا ليصفت -

 ."' مومعلا غيص حيقنت يف موهفلا حبقلت -
 . ””ةلكشملا عضاوملا ىلع ةلمجملا تاهيبنتلا - 4

 . '*”ةدارإلا لومش ريرقت يف ةداعسلا لوصح ريسيت - 9٠

 ١ - ”ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج .

 . ''"اهلضفو تاحلاصلا تايقابلا ريسفت يف ءزج -

 . ”مالسلا هيلع ىسوم هللا ميلك ركذ يف ءزج

 . *”يلاوع يذمرتلا عماج نم ةاقتنم ثيدح )1٠٠١( هيف ءزج - 4

 ملسم حيحص نم ةاقتن ثيدح )٠١١٠١( هيف ءزج - 68 كل

 فحصت هيفو (46) ةركذتلا ليذ ءرظناو «باتكلا رخآ رطنأ زاجأ اميف فنصملا هركذ

 .( لامكإلا ليصفت) مسالا
 ١/0٠6نونظلا فشكو ,5*١٠/2يكبسلل تاقبطلا يفو (50) ةركذتلا ليذ يف اذكه

 .توريب مقرألا راد /عوبطم (حيقنت)

 (هالال1) خيرات ءعومجم نمض ([/5؟ -أ/١1) ةقرو (151 - 1١1/6 لايروكسألا

 .توريب ةلاسرلا /انقيقحتب عبط )51١1/١( لماشلا

 .(44) ينيسحلل ةركذتلا ليذ

 (١/588نونظلا فشك) باوبأ ةتس ىلع هبترو ءهرصتخمو لامكلا بيذهت نم هصخل

 (570  ؟؟١/84) ةيرداقلا يف طوطخم 95/٠١( تاقبطلا) باتك هنأب يكبسلا هفصو

 )١١١( ةقرو (408) ثيدح ("517) ةيرهاظلاو (هال45) خيرات (١١؟) ةقرو [147]

 .بتكلا ملاع عوبطم )497/١( لماشلا

 /يدمح خيشلا قيقحتبو «قشمد /توريب ريثك نبا راد /رصانلا ريهز /د قيقحتب عوبطم
 .ةضهنلا ةبتكم رشن
 .(55؟/١1) لماشلا )١178( عيماجم )٠١8/١( ةرهاقلاب بتكلا راد

 )185/١(. سسؤملا عمجملا
 )188/١(. سسؤملا عمجملا

 نال



 دمحأ دنسم نم يهو

 «يراخبلا نبا رخفلا ةخيشم نم ةاقتنم ثيدح )٠١٠١( هيف عءزج - 5

60 

 قفا ِع ع . .٠

 مئادلادبع نب دمحاأ ركب يبأ يلاوع نم هيف ءزج  "؟/

 دمحم يبأو «يزاريشلا رصن يبأ يتخيشم نم ىقتنم هيف ءزج 4

 . "”ركاسع نب مساقلا

 قلل

00 

 قرف

 قحإ

(2) 

(3) 

 قفإ

 كلا

 ىلإ

 . 7ك تبنلا ربق ةرايز يف ةدراولا ثيداحألا عمج

 . ةيربلا ريخ دلوم يف ةينسلا ةردلا - ٠"

 . "”لاوش نم ةتس مايص نع لاكشإلا عفر - ١"

 . "”هاركإلا ماكحأ نع هابتشالا عفر - "؟

 (*”سارغلاو ءانبلا لئاسم نع سابتلالا عفر

 . '"”هيظعلا نآرقلا ريسفت يف ىربكلا ةئيفسلا - "5

 .''"”يزملا ظفاحلاب يزعتلا ناولس  "ه

 )١168/١(. سسؤملا عمجملا

 .(7410/6) سسؤملا عمجملا

 اذهو ءءيش اهنم حصي مل ل يبنلا ربق ةرايز ثيداحأ :تلق )١141/5( تارذشلا

 (رباقملا ةرايز ثيداحأ يف رهابلا) فلأ دقو «هيلعو انيلع هللا ةمحر ةيميت نبا يأر

 ىلع درلا يف يكنملا مراصلا) يف اهنم ًائيش هيلعو انيلع هللا ةمحر يداهلادبع نبا ركذو

 .(0887 ص ةنيدملا لئاضف ثيداحأ) رظناو (يكبسلا

 .يدقع هجوت ىلإ رشؤم وهو )9/50/١( نونظلا فشك

 عيماجم )١١١/١( ةرهاقلا بتكلا رادو (ب/758  بر١) ةقرو (الا ادوهي) تيراج

 .توريب مزح نبا راد / عوبطم (86ا//5) لماشلا )١5(

 .(58 ةركذتلا ليذ) رطناو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ

 .(48 ةركذتلا ليذ) رطناو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ

 .ليصحتلا عماج ةسارد رظنا

 )٠١( سراهفلا سرهف) رظناو (56) ةركذتلا ليذ شماه ١/١128(.
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 . "”وهسلا دوجس ىلع مالكلاو نيديلا يذ ثيدح حرش 5

 . "”نيدهتجملا فالتخا يف نيدشرتسملا ءافش - 7

 . ”"بقانملاو تافصلا فرشأ ركذ يف بلاطملا ةليقع - 8

 . '”ءاضقلاو ءادألا ماكحأ يف ءاضقلا لصف "4

 ٠ - '””ةديزملا واولا يف ةديفملا لوصفلا .

 ١ - "هب قلعتي امو نجم يف عطق .

 . "ةيعفاشلا عورف يف دعاوقلا - 1

 *  54هيسلدملا ىف باتك © .

  - 4'"”باحصألل ناخيشلا ىور امع باقنلا فشك .

 ."''”ةرافكلاو ةيدلا ةيآ ريسفت يف ةراتخملا ثحابملا -

 طخب (ها/”ه) خيرات (80) ةقرو (198) ثيدح (1/191/7/5/5* خ.م.م) ةيدومحملا

 .(91/5/9 لماشلا) فلؤملا
 ليذ (فالخ مكح يف) :نيسحلا لاق «باتكلا رخآ رطنا زاجأ اميف فنصملا هركذ

 .(48) ةركذتلا

 .(7/940/؟ سراهفلا سرهف) ىناتكلاو ١191/5( تارذشلا) دامعلا نبا هركذ

 ْ .(40) ينيسحلل هركذتلا ليذ
 .عومجم نمض.(١4 )5"*  ةقرو (0884) ثيدحو .نامع  رئاشبلا راد عوبطم

 .(777/؟ لماشلا)

 (ه818) خيراتلا ءعومجم نمض (47 )5"  ةقرو (184) ثيدح (*”51؟) ةيرهاظلا

 .(7/77/؟ لماشلا) «عومجم نمض 1١( - 5) ةقرو (5884) ثيدحو

 يف تركذ (عورفلا يف يئالعلا دعاوق) ةامسملا اهلعلو )١189/5( نونظلا فشك

 .(175/4 نيفلؤملا مجعم) رظناو .دعاوقلا دوجأ يهو :يجاح لاق )١1648/5(

 25/٠١(. تاقبطلا) يف يكبسلا هركذ
 لماشلا [؟957/19] (58/7 م) ةيناميلسلا «باتكلا رخآ رظنا «زاجأ اميف فنصملا هركذ

 .ناملكورب نع (17910/)

 )٠١( ةركذتلا ليذ) رظناو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ 44(.
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 .'7ءازجأ )١٠١( ةركتبملا سلاجملا - 5

 . "”بهذملا دعاوق يف بهذملا عومجملا - 41

 . ””ريثألا نبال لوصألا عماج رصتخم -

 . ؟؟9نوطلتخملا 8

 ٠ ءازجأ (*) يئالعلا تالسلسم .

 ١ - '"”ةضفاخلا نع ةضراعلا ىناعملا .

 . "”ءزج )١6( ماكحألا ةيارد يف ماكحإلا ةياهن ةمدقم ©

 . © رئابكلا لامعألا يف رئاخذلا ىقتنم 5“

 . ”يزارلا تارفلا نب دمحأ دوعسم يبأ ءزج نم ىقتنم - 4

 .")ةيحصلا فرش هل تبث نمل ةبترلا فينم - 4

 .©"7ةرقبلا ةروس متاوخ ريسفت يف ةرظنلا ةهزن 65

 . "”دئاوفلا نم نيديلا يذ ثيدح هنمضت اميف دئارفلا مظن - 67
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 .(44) ىنيسحلل ةركذتلا ليذ

 .(40) ةركذتلا ليذ شماه
 )085/١(. نونظلا فشك

 .يجناخلا ةبتكم رشن /طسابلادبع يلعو «يزوف تعفر /د :نم لك قيقحتب عبط
 .(44 ةركذتلا ليذو )2١440/57 لماشلا (75) ص [١1ا/اا/8] (554) مادص راد
 .(48 ةركذتلا ليذ) رظناو ءباتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ
 ةعطق اهنم لمع ىربك ماكحأ يف عرش :يكبسلا لاق (45) ينيسحلل ةركذتلا ليذ
 5/٠١*(. تاقبطلا) .ةسيفن
 .باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ
 )١//١419(. سسؤملا عمجملا
 .يرقشقلا ميحرلادبع /د ليمزلا قيقحتب عوبطم )١(

 .باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ (1)
 .ردبلا هللادبع ردب قيقحتب عوبطم وهو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ )١١(

 كل



 .2'”دلجم )4٠( ةيسدقلا تاحفنلا

 . "”حيباصملا ثيداحأ نم هيلع ضرتعا امل حيحصلا دقنلا - 4

 ٠ - يكبسلا هنع لاق ام هلعلو ."”ماكحألا ةيارد يف ماكحإلا ةياهن :

 نأ :ينيسحلا لوق مدقتو «'؟”ةسيفن ةعطق اهنم لمع «ىربك ماكحأ يف عرش

 .اعزج 216( اهتمدقم

 ١" هلج نع هيبأ نع ىور نم رككذ يف ملعلا يشولا )١5(
 1 1 ( هال

 . اعزج

 دحأ وهو ينيسحلا قدص ملعي يئالعلا تافنصم ىلع فقي نمو"

 ىف ًانئفتم ءلوصألاو وحنلاو ءهقفلا ىف ًامامإ ناك :لاق ذإ ىئالعلا ذيمالت
 نوتملا يف ةمالع «لاجرلاب ًافراع ءظافحلا ةيقب راص ىتح .ثيدحلا مولع
 هلثم هذعب فلخي ملو «نف لك ىف هتمامإ نع ءوىبنث هتافئصمو «ديناسألاو

 . [رئان ًامظان ًارعاش ءًابيدأ ًاملكتم ...ناك :ىكبسلا لوقيو

 : هيلعو انيلع هللا ةمحر همظن نمو

 بسابسو همهم يف هب ريست بكار ةيطم ايندلا امنإ الأ

 بطاعم ءوسو رش ىلإ امإو هلاونرسي ريخ ىلإ امإف

 بغارب ةايحلا لوط يف تنك امل 2 يدصقم لضفأ نه ثالث الولف

 بهاوملا بر هيبشتلاو صقنلا نع 2ًاهزنم داقتعا ريخ ةمزالم

 بلاط ميهفتل اهيناعم دوقع |ًامظان ةعيرشلل مولع رشنو

 )١( ينيسحلل ةركذتلا ليذ) رظناو «باتكلا رخآ رظنا ءزاجأ اميف فنصملا هركذ 44(.

 لماشلا) عومجم نمض (أ/### -165) ةقرو ]١917/5[ (15١؟/9) لايروكسألا (0)

 .يرقشقلا ميحرلادبع /د ليمزلا قيقحتب عوبطم وهو ( 8/١
 .باتكلا رخآ رظنا .زاجأ ام ىف فنصملا هركذ (9)

 85/9١ تاقبطلا (؛)
 .(54) ىنيسحلل ةركذتلا ليذ (4)

 .(181/9 ةنماكلا رردلاو 5/٠١#. ةيعفاشلا تاقبط 2185 ربعلا ليذ) رظنا (5)
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 بصانم ّيلع وأ ماطح ّيند ىلع ةمحازم نع يسفن ينوصو

 بلاغم دن فوخ نم ةلجعم  ةحارو عونقلاب رع كاذ يفف

 بذاك ريغ قداص قحم لاقم هرصع ملاع لوق اذ يف كبسحو

 بتارملا ىنسأ ملعلا لهأ ةبترو بصانملاب ال ملعلاب ىتفلا لامك
 (7بئاغرلا لينو ىنسحلا ةمتاخو هوفع يهلإ نم وجرأ كاذ عمو

 :هتافو

 وأ ثلاثلا (ها/ل9/١1/١5*) يف سدقلاب هيلعو انيلع هللا ةمحر يفوت

 ةربقمب نفدو «ةرجهلا نم ةئامعبسو نيتسو ىدحإ ةنس ءمرحم نم سماخلا

 نيتس نع تداز ةيملع ةلحر دعب ءدجسملا روس راوج ىلإ ةمحرلا باب

 يناكلمزلا هخيش هيلع نزح دقو ءًارطع ًاءانثو ًاعفان ًاملع اهداصح ناك ءةنس
 .نيعمجأ مهيلعو انيلع هللا ةمحر ككلو

© © © 
 اثرو

 )١( ةيعفاشلا تاقبط) رظنا ٠١/181(.

 ليلجلا سنألاو .«181/7 رردلاو «544 ةركذتلا ليذو 25/٠١ ةيعفاشلا تاقبط) رظنا ةف)
 .( و

 فو



 ذل اذ اذ 97 نير ذل 0927 02 2 رب ب رب زر ب زب زر نو زب و

 ةيطخلا ةخسنلاب فيرعتلا

 بتكلا راد تاظوفحم نم يهو ءاهاوس ىلع فقأ مل ةديرف ةخسن يه

 يف لصألا )١125( تاحوللا ددع «ثيدح /حلطصم )١"( مقرب ةيرصملا

 (مس ؟84 )7١9 اهساقم :(75) يف رخأ تافلؤمو اهتزاجإ عم عامسلاو )١150(

 «فنصملا ةايح ىف تزيجأو تعمسو تححصو تبتك (76) رطسألا ددع

 عسات (ه1/45/6/4) ءاثالثلا راهن هنم غارفلا عقو ذإ (ها/47) ةنس يف كلذو

 دبعلا دي ىلع «ةئامعبسو نيعبرأو ثالث ةنس روهش نم ءكرابملا نابعش رهش

 هبر وفع يجارلا ءناسح نب ديمح نب دمحم «ريدقلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا

 ًاححصم ءاهعيمج ةخسنلا هذه تعلاط) :هصن ام فلؤملا عقو هدعبو .نانملا

 «يعفاشلا يئالعلا نب ليلخ هبتك «ةنملاو دمحلا هللو تحصف ء.ًاحلصمو اهل

 عامسلا تابثإب اذه عبتأ مث (ًاملسمو هلآو هيبن ىلع ًايلصمو ىلاعت هلل ًادماح

 «لسلسملا لصتملا نسحلا همعن ثيدح ىلع هللا دمح دعن امأ) :هلوأو

 مع يذلا همرك ديزمو «لمتعم رمأ لك سيلدت اهب عفدي يتلا هننم رتاوتو
 هناتك عامس هيف ررق دقو (خلإ. . .فقوي الو عطقني الف «فلتخملاو فلتؤملا

 فسوي .نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ خيشلل اذه

 نب دمحم هللادبع ينأ خيشلاو «يلاجنطلاب فورعملا .يقلاملا :يمشاهلا

 باهش ةءارقب دمحم رهاطلا وبأ هدلوو «يوحنلا يسرنلا رسيلا نب دمحم

 ركذ ىلإ هلوأ نم «يسدقملا لاله نب ميهارنإ نب دمحم نب دمحأ نيدلا

 .يف باتكلا رخآ ىلإ هنم فنصملا ةءارقبو «يناربطلل ريبكلا مجعملا باتك

 ىدامج رهش رشع سداس )47/6/١5/!( سيمخلا موي اهرخآ «سلاجم

 ٌءء



 رئاسو ىلاعت هللا هامح سدقملا تيبب «ةئامعبسو نيعبرأو ثالث ةنس «ةرخآلا

 ىلاعت هللاو) :هلوقب اهمتخو «نيروكذملل هتزاجإ نّود مث «نيملسملا دالب

 تاريخلا ىلإ انبابسأ لصي نأو «؛هبلطو ملعلاب ًاعيمج انعفني نأ لوؤسملا
 هللادبع نب يدلكيك نب ليلخ :هبتاكو هعماج كلذ لاق همركو هنمب «هببسب
 ةنس «مركملا نابعش رهش يف ءًادقتعم يرعشألا ًابهذم يعفاشلا «يئالعلا

 .(نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةئامعبسو نيعبرأو ثالث

© © © 
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 كة نو ب ب ير ار ا ا ا ا ا ا 2 ل 9 8 0

 قيقحتلا

 :باتكلا ةبسن قيثوت
 امف «يئالعلا خويشب لسلسم يلج وهف «ءانع ريثك رمألا اذه يف سيل

 اتبثم مهنم هرودب اهعمس يتلا .«مهتاعومسمو مهديناسأب هخويش مه :نمضت

 .نامزلاو ناكملاو ةنسلا بلاغلا ىف

 دئاوفلا ةراثإ] :مسا فنصملا هيلع قلطأ دقف باتكلا ةيمست امأ

 ىلع نودملا ناونعلا وهو ء[ةعومسملا دئارفلا ىلإ ةراشإلا يف ةعومجملا

 يف هطخب كلذ حضوأ .«فلؤملا ىلع اهحيحصت مت يتلاو ءةيطخلا ةخسنلا

 باتكلا اذه عيمج يلع عمس دقف :لاقف روكذملا ناونعلا ىلع صنو ءاهرخا

 وهو «(«ةعومسملا دئارفلا ىلإ ةراشإلا ىف ةعومجملا دئاوفلا ةراثإب» : ىمسملا

 ىوس «ةيمستلا هذه يف ركذي فالخ ىلع فقأ ملو :2"”ليعامسإ دنع كلذك
 ذإ رجح نبا ظفاحلا دنع درو دقف ءريسيلا فيحصتلا وأ ءفذحلا ضعب

 دئارفلا ىف ةعومجملا دئاوفلا» :ههامس باتك ىف هتاعومسم :لاق

 ًالدب (دئاوفلا) كلذكو «ةراثإ) نم ًالدب (راثآ) يميعنلا دنعو «"”«ةعومسملا

 )١( نونظلا فشك ىلع ليذلا) رظنا */57(.

 5ع7/



 فحصت هنأ الإ هنظأ الو «2'"”نونلاب (ةرانإ) ىناتكلا دنعو «''"(دئارفلا) نم
 نم ىلوألا ةحوللا ىلع نودم وه ام ةيمستلا ىف دمتعملاف «نيعضوملا ىف

 انيلع هللا ةمحر .ىئالعلا هفنصم ىلإ فّلؤملا اذه ةبسن تبثت هبو .ةطوطخملا

 . هيلعو

© © © 

 )١( سرادلا) رظنا ١/50(.

 ) )9.(/910/؟ فككم١/4 تابثألاو سراهفلا سرهف) رظنا
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 بضل و 0

 ما وا طيهاما ع هاير دك

 و

7 
 هما 6 / . . .٠

 م 2 . . ماظل إلا علرلاد

 وصال هال
 بر”اوللمإ تعزز ةنييارل عل ار لاي

 م م الا

 ةطوطخملا نم ىلوألا ةقرولا ةروص

1: 



 1 ' ليلارئا بلغ اؤم 1 50100 أ
 0, '.قذازفلازم هزنازنملا» زاعالاو ةندارتم لا اهرتن ل“ مدلل متعرج
 وعاصتن )الراملز اصخنا الو فار صل الزاب رز )الق ملا

 ىلا ىو دنع اهئاربل قانوغتسا ال٠ ماوربو عا ياعل اهنا. -. 8
 نيزاوا اسفل را لاقل اوما الط ةسللا ىاعرشا 8 ا نيزاهلس ل ضفلارباةاضتل اوماق |:تعتب انرسسح مالح الأ وش اذ "ايس

 ا ده! زيك دهارم اطرثأ طذ اع) 6 هيلع عامي املا سا ةيفزن اعرنا
 .-- نيكررز اا © قرم ا دقتدكو سا دبع ربأ امير رعتو هلا نا يل تع ريك ردا ربا ابا ىرفم ا دجال ا يعز رج ركون! 1 قيلسلا دكا :
 1 قرم نيردلا دمج ( ىزارل/سراادهتزئا حرب (س ئديملا معرب انا ١
 ع ان هنه سامر ةريره لنعررصزل رعنمرلا دبعنب ةرتزعانرالا رذ ا
 ةاره بزل يرينا لاوذ اريل ىو هيلع هلام دهالوبرلاق يبو:
 . ازرتلل ةبجزم هجازادواضلار ددادرباةادر بيرج زج ظدحاذه مع هناك

 .ديو ب كدزلارع ام نزع ادبعز مج تدعي ا اوانلا بخار
 «مالسارسورتلا كلما .مالعلا مقل ترث وسن + كردتسملاة لاخلا 1 ]1

 يعل زسلارباو 2 اف ناين ب ميلعو رئيسا قد . كللا هربا هر قام ) ةاحنزلا ىنارلا ايرسمح)ا_نمالعألاك دز .رثهلا ىف تانشملاو ايرازبل كر ماوطالار داجإلادب .ماربإلاوزمتتلا .هدشو وماشيالودلاز:طبلا مروا اهئذلارقلار ماتاللوةزعلاد ... 2 ع ونال ايزرطلااو عازل الزر لال اود رم القالا هب ىرل غزمجمملا .. نال ا
 : ءممن را نزب هروتسهنناكلا ارجو يلع اع ام 7| رمال ميم هنن
 وديار واع هل ةالطيزدجازيزبسل ساربعر# لادا
 .. هعلإ ئمز ؛ نودي بز دير عو مفلس عشت حال زعر مخ (1 نانزلادبع , (نىدامرل اررصنسزدمج ا نبا انضمي ع دبع اهاوعربا (1نازشزلم

 تايلوس هلال هدادحلا لوبا هلم تيار سل لال 31



 2 :ذ.طابماط ناسف اكت واج فاَملاباَيْخ بَ
 ساب اهلي : ف 0 7 0

 م ني اونو[ رت ان ا و ءمصنو
0 59 

 زا[ اعل فان الا
 :يأ دسار بسخا راللَباَنَعاَتْقَو ديد مال

 ل 0 عزب لولا دعا ] مزيهاعتع اال كاد '
 0 00 منشن ميار نادم ةطاع
 ار الا كاسر لوفي 1 ناعم داما 00 0 دكار از دعا
 00 1 ملا عحلاتد ليلو
 يي ءابدأأ بتتيتش
 كوز ملأ و ببن( ىسل
 كا 111 ببأتم
 01 ادن اضل اسنو والو ألو نيا هليوم
 1 اي ا امتد

 م

 1 1 احضضاو جو راها
 .ىوقلا 0 2 | _--ضاربا 9

 ري ا 0 0 هدوم ل 0 اناكلتلار ايس مياغلاضو
 ا ايعبب ئوصنانه__ا#تعلاط نااتلا بد

 2! لن فار يك عر نتن
 1 8 (مسو ماو رس لع ايلمعتر اون هسا اج ْ

 فنصملا عيقوت اهيلعو طوطخملا رخآ

 ها





 7 ادي انيس ا 02 12 ار ا فل زل رب كر نور تور توب تب نب نب نو

 وحيل نِمَحَيلآ هَل لأم

 ميركلا دمحم انديس ىلع هللا ىلص

 ىدارفلا نم ةرتاوتملا ءماجسنالا يف ةفدارتملا همعن ىلع هلل دمحلا

 الو .ماصفنا الو اهل لاصفنا الو «مارصنا الو اهل ءاضقنا الف «ماءوتلاو

 .مالحألاو ىهنلا يوذ دنع اهتءادبل قاقحتسا الو «ماودلا ىلع اهتياغل ءاهتنا

 نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ءةاضقلا ىضاق انخيش انربخأ ١

 لضفلا وبأ انأ :لاق هيلع ىتءارقب هللا همحر .7)"2ىسدقملا رمع نب دمحأ
 رهاط وبأ ظفاحلا انأ هيلع ًاعامس :؛'””يكلاملا هللا ةبه نب يلع نب رفعج

 . نب دمحيم ركب وبأ انأ «"”يفلسلا دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

(00 

00 

 قرف

 : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس بجر فصن (15//7748/9) يف دلو

 يذ نم نيرشع (017/11/50) يف تام ةنس نيسمخ نم ديزأ ىتفأ «ةريثك ءازجأ عمس

 554/١(. خويشلا مجعم) ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع سمخ ةنس «ةدعقلا

 : يبهذلا لاق «ةيوبنلا ةرجهلا نم نيعبرأو تس ةنئس ءهرفص رشاع )يف دلو

 نم ًاحلاص ةقث ناك :ةطقن نبا لوق لقنو ءًاريثك هطخب بتكو «رثكأف ثيدحلا عمس

 نيئالثو تس ةنس ءرفص نم نيرشعلاو سداسلا (55/9/55) ىف تام .نآرقلا لهأ

 .("4 - 75/5ءالبنلا مالعأ ريس) .ةرجهلا نم ةثامتسو

 ظيلغلا وهو (ةفلس) هدج بقل ىلإ :ةركذتلا يفو ءناهبصأ لاحم نم ةلحم ىلإ ةبسن
 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ٍنيعبسو نيتنثأ (471) ةنس اهنأ «نيمختلاب هتدالو ركذ «ةفشلا

 يف هنامز دحوأ ءًادقان ًانيد ءًاتبثتم ًانقتم ناكو «ةرثك فصوي الام عمس :يبهذلا لاق

 ةنس هرخآلا عيبر سماخ (917/4/0) يف تام «دانسإلا ولع ىهتنا هيلإ .ثيدحلا ملع

 .فرصتب (١؟148/4 ةركذتلاو .(١8/7ريسلا) ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو تس

 نفل



 نب هللادبع نب دمحم «نسحلا وبأ انأ ,”ىرقملا دمحأ نب زيزعلادبع

 انث ,"”ىرقملا («دمحعم نب دمحيم نب هللادبع ركب وبأ انث ك"7هيوبنش نب رصن

 سيردإ نب دمحم متاح وبأ انث ,(7ىنيدملا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ

 نع «نمح رلادبع نب ةرق نع «ىعازوألا انث « ىسوم نب هللا ديبع انث «يزارلا

 «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع «يرهزلا

 وهف هلل دمحلاب هيف أدبي ال ءلاب ىذ ءرمأ لك» :ة©6 هللا لوسر لاق :لاق
 . *”«عطقأ

 نباو .«*يئاسنلاو ."”دواد وبأ هاور .'""بيرغ نسح ثيدح اذه

 ثيدح نم اضيأ ك0

 ىف مكاحلا هححصو «هب ىرهزلا نع امهالك ءزيزعلادبع نب ديعس

١ 1 015 

 يئاسنلا هجرخأو .«يعازوألا ثيدح نم "جام

 )١( ةطقن نبال لامكإلا ةلمكت) رظنا .لاسعلا ١4/4" يبهذلل هبتشملاو 158(.

 ريرحتب هبتنملا ريصبت). خيشلا يبأ نع ىور «نيعبرألا كلت بحاص :رجح نبا لاق (0)
 .(١/1ه/؟ هبتشملا

 دحألا موي يف يفوت «ليبن ةقث ثيدحلا ريثك «ءبابقلا كروف نباب فورعملا ©
 ةياهنلا ةياغ) ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبس ةنس .ةدعقلا يذ رشع سماخ )15/370/1١”(

6/1 4)). 

 .قودص ثيدحلاب ةفرعملا نسح ءًالضاف ًابيدأ ناك :يبهذلا لاق ءكّمم نباب فرعي (:4)
 ,(8219/ 5/١ هريسلا)

 .ريكانم هل قودص .يرصملا نمحرلادبع نب ةرق هدنس يف (5)

 .ثيدحلا اذه جرخي مل هنأل «ةروهشملا يذمرتلا ةرابع تسيلو .فنصملا ةرابع هذه (5)

 وهفاللل مالك لك» :لاق هنأ الإ (4840) ثيدح (؟١5) باب بدألا )١75/05( يف (0

 .؟مذجأ

 41١/١١(. ةفحتلا) هيف هيلع فقأ ملو (ةليللاو مويلا لمع) ىلإ يزملا هازع (8)

 .(1844) ثيدح )١9( باب حاكنلا )51١/1( يف (9)

 .تا717/8 دواد ىبأ نئس) .ًالسرمو ًادنسم :لاقو هازع يرذنملا نأ ساعدلا ركذ )٠١(

 انيلع هللا ةمحر ينابلألا هيف لاق ثيدحلاو ءهنم دوقفملا يف هلعلو هيف هيلع فقأ مل )1١(
 759/١ ليلغلا ءاورإ) رظنا .هيلع مالكلاو هليلعت بعوتساو .ًادج فيعض :هيلعو
0 

 6غ



 ام ىلع نميهملا «مالسلا سودقلا كلملا «مالعلا ميدقلا برلا وهف
 ماقتنالاو ةزعلاو ماعنإلاو لوطلاو «ماركإلاو لالجلا وذ «مالقألا هب ىرجأ

 اربإلاو ضقنلا هديبو ءماسي ال يذلا شطبلاو ؛ماري ال يذلا رهقلاو
 . "”مالعألاك رحبلا يف تائشنملا يراوجلا هلو ؛مادعإلاو داجيإلاو

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ «'"'ةلاحرلا ينابرلا انربخأ  ؟
 :لاق «ىلاعت هللا اهفرش ىنمب «هيلع يتءارقب هللا همحر 0 يربطلا ميهاربإ

 هيلع ًاعامس ”٠ يمخللا ةمالس نب هللا ةبه نب يلع نسحلا وبأ مامإلا انأ
 :تلاق .''”يربإلا .””(جرفلا) نب دمحأ تنب هدهش ةبتاكلا انتربخأ :لاق
 نب 07 نيسحلا وبأ انأ «"”يلاعنلا ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا هللادبع وبأ

 وهف «كلذل قختسملا ىلاعت هنأل هلل دمحلاب مالكلا ءادتبال فنصملا نم ليلعت اذه )١(

 سابتقاب فنصملا متخ .هل كيرشال هدحو هل «لامكلا هجو ىلع تافصلا هذه بحاص

 .نمحرلا ةروس نم ةميركلا ةيآلا

 .ةلحرلا لصألا يف (؟)

 ًارابك ًابتك عمس :يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس (585) ةنس دلو ()
 لجأ وه :يئالعلا لاق «عرولاو ةنايدلاو مهفلاو ملعلا عم «تايعاست هسفنل جرخو

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نيتنثا (7775) ةنس لوألا عيبر يف يفوت «يخويش
 .(57 :صتخملا مجعملا)

 نيسمخ ةنس ةجحلا يذ رشاع )15/٠١)/060( يف دلو «ءيزيمجلا نباب فورعملا (4)

 .ىواتفلا ددسم وهو ءملعلا ةخيشم هيلإ تهتنا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو
 ةنس «ىلوألا ىدامج خلس (549/5/80) يف تام .ةيرصملا رايدلا خيش ءهنامز دنسم

 .(367/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عست

 647/٠١. ريسلا نم بيوصتلاو (رمع) لصألا يف (5)

 نينامثلا دعب تدلو ء«ربإلا ىلإ ةبسن .«يربإلا جرفلا نب دمحأ رصن يبأ تنب ةدهش )١(

 اهيلإ ىهتنا ىتح ترمع «دانسإلا لهأ نم تناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 نم ةئامسمخو نيعبسو عبرأ ةنس مرحم رشع عبار ه5١/151/4 يف تتام .دادغب دانسإ

 .(647/؟١ ريسلا) .ةرجهلا

 ءمامحلا يف سانلا بايث ظفحي ناك هنأل ظفاحلاب فرعي :يبهذلا لاق «يمامحلا (0)
 لاخ هنكل ءلاع حيحص عامس هل ًايمأ الجر ناكو ءءاملعلا نم ةعامج نم هدج هعمسأ :

 ثالث ةنس رفص يف تام «ةزاجإلاب يملسلا هنم عمس ضفرلاب مهتا ءمهفلاو ملعلا نم

 ١٠١١/19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو

6 



 انث ,"'رافصلا دمحم نب ليعامسإ يلع وب بأ انأ ,277نارشب د نب لمحم

 نع «٠ ؛شمعألا نع ءرمتعملا انأ «قازرلادبع انث .يدامرلا روصنم نب دمحأ

 فهسفن حدم كلذ لجأ نمو لأ لجو رع هللا نم حدملا هبلإ بحأ دحأ

 ثيدح اذه («سشحاوفلا مرح كلذ لجأ نمو لجو َّنع هللا نم ريغأ دحأ امو

 امك ءشمعألا ثيدح نم «””نيحيحصلا يف هجارخإ ىلع اقفتا «حيحص
 ء«ماسيف هل كيرش ال هدحو ءهللا الإ هلإ الأ دهشأو .ىلاع انل عقوو هانيور

 ءماهوألا هكردتف هل هيبش الو «ماليف هيلع ضارتعا الو ءماضيف هل دن الو

 .ماسقألاو ءازجلا نم بكرتيف هل ليدع الو «ماهفألا هلثمتف هل ريظن الو

 ًاعامس :'*”يتشدلا مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ انربخأ
 انأ .«*”يراصنألا ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع مساقلا وبأ انأ :لاق ةءارقو

(00 

00 

 قفوفز

 قف

 نا

 :يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو نامث ("728) ةنس دلو .لدعملا يدادغبلا

 هنع انبتك :بيطخلا هذيملت لاق .ةياور ةحصو قدصو ءدادس ىلع ريثكلا ىورو عمس

 سمخ ةنس «نابعش نم نيرشعلاو سماخلا )5١5/8/58( ىف تام .ةقث اقودص ناكو

 .(44 - 948/17دادغب خيراتو ء"1 - 11/117 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع
 : يبهذلا لاق . ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو عبس (؟141/) ةنس دلو ءدرملا باتك بحاص

 )١ يف تام «ةيبرعلا يف ًامدقم ناكو ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتنا ءةنسلل ًابصعتم ةقث ناك

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو ىدحإ ةنس مرحم رشع عبار وأ ثلاث (”41/1/15 -

 440/١8 44١(. ريسلا)
 ميدقت عم (هسفن حدم كلذ لجأ نم) :هلوق نود (171/8 1 65/5) يراخبلا حيحص رظنا

 سيلا :هيفو شمعألا نع قرط نم (؟4١١ .7117/5) ملسم حيحصو .ظفللا يف ريخأتو

 ثريوحلا نب , كلام نع شمعألا قيرط نم فنصملا ظفلبو «دحأ ال» : :ةياور يفو ؛دحأ

 25 :م) ةدايز ظفللا يفو هب دوعسم نبا نع «ديزي نب نمحرلادبع نع

 ريثكلا عمس :رجح نبا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ (575) ةنس يف دلو
 ةئامعبسو ةرشع ثالث )9١( ةنس «ةرخآلا ىدامج يف تام «ةياورلا يف ززعتي ناكو

 37/١(. ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم

 ةنس «ةيلقص ةريزج يف دلو «ةحاور نب هللادبع يباحصلا لسن نم ؛يماسلا يجرزخلا

 «هريغو يفلسلا نم ريثكلا عمس :يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس (050)

 «حماست هدنع ناكو ظافحلا هنع ىور «ةياورلا ىلع بلطي ناك ؛ةحيحص هتاعامس

 .(5539 - 5501/57 ريسلا) .روزلا ةداهشب هماهتال مهضعب هكرتو

 هك



 نب رلاع وب : نب رهاط وب
 نب رمع مساقلا وبأ انث ."”يقرخلا رمع نب دمحم ركب وبأ انأ 2'"”ينالقابلا
 انث ,(57قوزرم نب هللاديبع نب دمحم ركب وبأ انث ,"”يذمرتلا دمحم

 :لاق يبأ انث «بيلك نب مصاع انأ «دايز نب دحاولادبع انث ءملسم نب نافع

 سيل ةبطخ لك» : 485 هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ تعمس

 ىف ."””يذمرتلاو .'”دواد وبأ هاور '”«ءامذجلا ديلاك يهف ةداهش اهيف

 نسح :يذمرتلا هيف لاقو ءهب بيلك نب مصاع ثيدح نم ءامهيباتك
 ,©0بيرغ

 «مالظلا حابصمو ءمامتلا ردب هلوسرو هذبع ًادمحم نأ دهشأو 3

 صوصخملا «ماقسلا ليبو نم هيلإ ىده امب يفاشلا «مالسلا راد ىلإ يعادلا
 دومحملا مدآ دلو ديس هنأ ىلع صوصنملا ءمانألا عيمج ىلإ «ةلاسرلا مومعب

 3 .ماقملا

 ىلع ًاربص «ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلا ريثك ًاحلاص ًاخيش ناك :يبهذلا لاق يدادغبلا )١(
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخ ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام «؛ثيدحلا عامسإ
)2 

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو ثالث ةنس «لوألا عيبر سماخ ("6/8/*4) يف دلو (؟)

 نيرشعلاو ىناثلا (470/4/97) ىف تام ًاقودص ناكو هنع انبتك :بيطخلا هذيملت لاق
 1 .(08/ دادغب خيرات) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالث ةنس ناضمر نم

 نيتسو عبرأ (514) ةنس لوأ يف يفوت :بيطخلا لاق «يذمرتلا نباب فرعي زازبلا (©)

 .(١1١/5864دادغب خيرات) رظن هيف ناكو «ةرجهلا نم ةئامثالثو

 ءرمعو ركب ىبأ نأش ىف ًابذك ًاثيدح نافع نع ىور ءهب ثدحي ام فرعي ال لالخلا (4)

 اهتماع ةريثك ثيداحأ نافع نع اذه قوزرم نبالو :بيطخلا لاق ءهل لخدأ لاقي
 ىدامج نم لوألا ١/75916/0دحألا موي تام .ركنم دحاو ثيدح ريغ «ةميقتسم

 لادتعالا نازيمو 2579/؟دادغب خيرات) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعست سمخ ةنس «ىلوألا
). 

 .(567 2581/١ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا) ةعوطقملا يأ :عطقلا وهو .مذجلا نم (9)

 .(6/*17/7) هنتس يف (5)

 .(407/؟ خويشلا مجعم رظناو 2408/ 7) هنئس يف 60

 .108/7 :هنتس يف (6)

 هال



 نب ميادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ ءرمعملا حلاصلا خيشلا انربخأ

 نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ انأ :لاق هيلع يتءارقب .'"”يسدقملا ةمعن

 نيسحلا وبأ انأ ,""ةسماخلا ةنسلا يف رضاح انأو «"””يلبرإلا ملسم

 نب دمحأ نب هللادبع ركب وبأو .هفسوي نبا قلاخلادبع نب قحلادبع

 وبأ انأ «فالعلا نب ””دمحأ) نب يلع نسحلا وبأ انأ :الاق «2©روقنلا

 «يعفاشلا هللادبع نب دمحم انث ."يرقملا رمع نب دمحأ نب يلع نيسحلا

 انث «يفوصلا نارمع يبأ نب نارمع انث «"”نينس نب ميهاربإ نب قاحسإ انث

 5 ًاجارد ينعي  حمسلا يبأ نع .ثراحلا نب ورمع نع «بهو نب هللادبع

 لاق :لاق هنع هللا يضر ءيردخلا ديعس يبأ نع ءمثيهلا يبأ نع

 ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس وأ سمخ ةنس دلو «لاتحملا بقلي لصألا ىسلبانلا )١(

 ةنس ناضمر يف تام «هرهد دنسم راص «ةعامج هل زاجأو حيحصلا عمس :ظفاحلا لاق

 458/١(. ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم ةثامعبسو ةرشع نامث

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس وأ نيسمخو عست ةنس دلو ءرونق بقلي (؟)

 هققحت مدعل هتازاجإ لبقت مل «ةءورملاو نيدلا ببسب هيف ملكت « ًاحيحص هعامس .ناك

 ةنس «لاوش وأ ناضمر يف تام «ءامدق خويش نع ًاعامس ركذو «هتدالو خيرأت نم

 .(”ة8/؟1؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو ثالث

 دانسإلا رقتسا دقو «ثيدحلا عامسب كربتلل-نسلا اذه يف روضحلا اذه نأ مولعم (0)

 ةياقكلا) رظنا .روهمجلا لوق ىلع نسلا اذه بحاص نم عامسإ حصي هنإ :لوقنو

 (آ1168 لكلا :. ص

 نب هللا دبع) وهو ءهدج ىلإ بسن دمحأ نب هللادبع لصألا يف ءزازبلا يدادغبلا (5)

 ةنس نابعش يف يفوت «خويشلا دالوأ نم ثدحم ةقث :يبهذلا لاق (دمحأ نب دمحم

 .(55/“ ريعلا) ةنس (487) هلو (056)

 دنسم «ةرجهلا نم ةثامعبرأ (500) ةنس مرحملا يف دلو دمحم ٠١/4 :تارذشلا يف (5)

 ةثامسمخو سمخ (6ه5 6) ةنس مرحملا يف تام «يمامحلا نع ىور نم رخآ «قارعلا

 .ةرجهلا نم

 دانسإلا ولع هيلإ ىهتناو «؛ثيدحلا عمسو تاءارقلا يق عرب :دامعلا نبا لاق يمامحلا (1)

 تارذش) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عست (419) ةنس نابعش يف تام «نآرقلا يف

 73 بهذلا

 لوق لقنو «ةركنم ءايشأ (جابيدلا) هباتك يف :يبهذلا لاق ءيلتخلا مساقلا وبأ (0

 047/١. ريسلا) .فيعض :مكاحلا لوقو .يوقلاب سيل :ينطقرادلا

 ه4



 [ب/؟] لجو رع هللا نإ :لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتأ» : لَو هللا لوسر
 . 26 "يعم تركذ تركذ اذإ ؟كركذ كل تعفر فيك يردت :كل لوقي

 ةلمرح هاور دقو ءحمسلا وبأ جارد هب درفت «بيرغ ثيدح اذه

 . «يعم تركذ الإ ركذأ ال» :هظفلو «بهو نبا نع ءًاضيأ يبيجتلا

 نسحأ ءايبنألل ناكف ءمامتلاو لامكلا ةوبنلا رادل هب لصح يذلا وهف

 نيملاعلا رئاسلو «مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع «ءماظن لمجأ لسرللو ماتخ

 .ماظعلا ايالبلا عيمج نم «مامذلاو ةمحرلا

 فرشم نب زعلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأ .ةلجلا خياشملا انربخأأ -

 ,؟9ىلبنحلا دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ يضاقلاو «"”يقشمدلا
 سابعلا وبأو ؛«© © "يحلاصلا يلاعم نب نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وب 0 0

 مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأو «“””راجحلا ةمعن نب بلاط يبأ نب دمحأ

 رظنا نابح نبا هجرخأ .مئثيهلا يبأ نع هثيدح يف فعض «ناعمس نب جارد هدنس يف )١(
 .(3864/8) عمجملا ىف ىمثيهلا هركذو .(١ا/ا/؟مقر ناسحاللا)

 ةياورب درفت :رجح نبا ظفاحلا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشع (5؟0) ةنس دلو (90)

 ةنس ةجحلا يذ يق تام «ةيفرشألا ثيدحلا رادب عمسأ «تايعلخلا :اهنم ءازجأ

 .( 15م ةتماكلا رردلا) . ةرجهلا نم ةئامعبسو عبس م

 :اهصن اذه ةقيلعت طوطخملا شماه نم عضوملا اذه يف بتك «نكل هتمجرت تمدقت (9)

 يبهذلا خرأ «نيدلا يقت هبقل «قشمدب ةاضقلا يضاق ءاذه يلبنحلا ةزمح نب ناميلس
 ناكو :لاق ءةنس نينامثو ثالث نع .؛ةئامعبسو ةرشع سمخ ةنس «(هتافو ربعلا يف

 .( 4" : ص ربعلا ليذ) يف كلذك وهو ٠ .هتقو يف ماشلا دنسم

 يف درفت :يبهذلا لاق . ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس وأ سمخ (516) ةنس دلو قف

 ءيطب يماع هسفقن يف ديج لجر وهو «ًاريثك ًائيش ىور هركذ رهتشاو «هيلإ لحُرو هتفو

 .فرصتب 0م خويشلا مجعم) .بتكي الو أرقيال ٠  مهفلا

 ثدح :فماحلا لاق «- ًابيرقت - ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ (51784) ةنس دلو )هر

 نيد هيف ناكو ؛.ءاملعلا هيلإ لحرو .ةرهاقلاو ماشلاب ةرم نيعبس نم رثكأ حيحصلاب

 نيثالث ةنس ءهرفص نم نيرشعلاو سماخلا 4في نفقا :يف «ةالصلل ةمزالمو

 ١/!١61. :ةنماكلا رردلا .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 نك



 مأو 0 يخونتلا اجنملا نب دعسأ نب رمع تنب ةريزو دمحم مأو «يسدقملا

 ءمهضعب ىلع ًاعامس ,"”يدادغبلا ركسع نب يلع تنب ةيده دمحم

 نب كرابملا نب نيسحلا هللادبع وبأ انأ :مهلك اولاق «نيقابلا ىلع يتءارقبو

 يف ركب وبأو ىسيعو «'*”ةثلاثلا يف ًاروضح :يناثلا لاق «"””يعبرلا دمحم

 ىسيع نب لوألادبع تقولا وبأ انأ ءًاعامس نوقابلاو ا*اةسم اخلا

 , ””يدووادلا رفظملا نب دمحم نب نمحرلادبع نسحلا وبأ انأ .؟ 58ىيفوصلا

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ (575) ةنس تدلو «ءارزولا تس هللادبع مأو )١(

 ثدح نم رخآ يهو «يراخبلا حيحصو «يعفاشلا دنسم اهدلاو نم تعمس : ظفاحلا

 ةئامعبسو ةرشع تس ةنس «نابعش رشع نماث )7١1/8/14( يف تتام ءًايلاع دنسملاب

 ١181/8(. ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم

 تور :ظفاحلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس 55 ىف تدلو ةيحلاصلا (9)

 ىدامج يف سدقلاب تتام «ةالصلا ةريثك ةحلاص تناكو «ءاملعلا نم ةعامج نع
 .(10ا//9 ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا (/17) ةنس ىلوألا

 نم ةئامسمخو نيعبرأو تس وأ سمخ (045 )8  ةنس دلو «يرصبابلا يديبزلا (9)

 يفوت ءًاقداص ًاعضاوتم ًاريخ ًائيد ًامامإ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 .ةرجهلا نم.ةئامتسو نيئالثو ىدحإ ةنس ءرفص نم نيرشعلاو ثلاثلا (51/9/97) ىف

 ه5 "اللا ريسلا)

 لاق لب ريغصلا عامس هيف ربتعي نأ نكمي ام لقأ روهمجلا ددحي ملو هرمع نم )5

 .هعامس حص ؛«ةرقبلاو رامحلا نيب قرف اذإ :مهضعب

 ١٠١6(. :ةيافكلا) .عامسلا ةحصو لمحتلا ةيناكمإ ديؤي ام رظناو هرمع نه (5)

 حيحصلا عمس :يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو نامث (508) ةنس دلو (5)

 ملع ىهتنا هيلإو راصمألاب ثدح ءديمح نب دبع دنسم بختنمو «يمرادلا باتكو

 نيسمخو ثالث ةنس ةدعقلا يذ رشع سداس )087/11١/15( دحألا ةليل تام ءدانسإلا

 ٠/5١" ١1”"(. ريسلا) ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ىلع هقفت :يكبسلا لاق . ةرجهلا نم ةئامئالثو نيعبسو عبرأ (7904) ةنس دلو يجنسوبلا 0

 لاوش يف هتدلب يف تام ءركذلا ريثك (ًايفوص) ًارعاش ًاعرو ًامامإ ًاهيقف ناكو ءرابك خويش

 ١١9(. - ١١ا//# ةيعفاشلا تاقبط) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيتسو عبس (4571/) ةنس

 ءرصم دصق مث «شكارم لخدو برغملا دصق ةلاّحر :ةلاّحك رمع لاق ءيسخرسلا (8)

 .قشمدب تام «.ة رجهلا نم ةئامسمخو نيعستو ثالث (047) ةنس يف ايح ناكو

 .(681/5نيفلؤملا مجعم)



 انث «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا انث «"'"يربرفلا فسوي
 نع ما نب نعل الأ د نايل نبا يندب ل مياس ؛«نانس نب دمحم

 لثمو يلثم» : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج

 سانلا لعجف «ةنبل عضوم الإ ءاهنسحأو اهلمكأف ًاراد ىنب لجرك ءايبنألا

 هجرخأ اذكه .«ةنبللا عضوم الول :نولوقيو نوبجعتيو اهنولخدي
 ةقفاوم انل عقوف .«يراخبلا مامإلا نع .«"””يذمرتلا مامإلا هاورو ,'”يراخبلا

 فرط :'”نيحيحصلا يف هلو :'*”تاقفاوملا نسحأ نم وهو «ةيلاع هل
 .هريغو ةريره يبأ ثيدح نم :رخآ

 بتكلا يف ترعنملا «مالسإلا نيدو «ةحمسلا ةيفينحلاب ثوعبملا وهو
 نساحم نم زئافلا «ماوقلا داجسلا متاخلا «حتافلا رشبملا .دهاشلاب ةفلاسلا

 ةرد ىلإ عيفرلا فرشلا يف غلابلا ءماهسلا رفوأب لاعفألا راكمو «قالخألا
 .مارتف نكامألا اهيلإ لصتال

 يرقملا «©"”يسيقلا موتكم نب فسوي نب ليعامسإ ادفلا وبأ انربخأ )١(

 نبا لاق ؛:ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو ىدحإ (71) ةنس دلو «يراخبلا بحاص )1١(
 نيرشع (”970) ةنس تام ؛«يراخبلا نع ثيدحلا ىور نم نسحأ ناك :دامعلا
 .(”94/17 ريسلاو :9/؟ ربعلا رظناو «.785/؟ تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 هحيحص يف ًاضيأ ملسم مامإلا هجرخأو (64 مقر4/8#4) حتفلا عم حيحصلا (؟)
 .(37 مقر ءلالقث/)

 حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو يراخبلا قيرط نم (7857 مقرا 41/) هننس يف (9)

 نسح ثيدح :لاقو .بعك هيبأ نع يبأ ثيدح نم هجرخ أو .هجولا اذه نم بيرغ
 1 .(2537 مقر ه85/8)

 .هقيرط ريغ نم نيفنصملا دحأ خيش ىلإ لوصولا يه ةقفاوملا (54)

 نم 27١ ١( مقرا 760/4ملسم حيحصو : 0 مقر40/8) حتفلا عم حيحصلا )0(

 .(17/841/4)ديعس يبأ ثيدح نمو .ةريره يبأ ثيدح

 أطوملا عامسب درفت :ظفاحلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو ثالث (51) ةنس دلو (5)
 ةنس لاوش يف تام ءمرحلاب ثدحو جح ءعامسلل ًابحم ًائراق ناكو «تايورم ةدعو

 4١١/١ 4١١(. ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع تس (1)
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 وبأو 0 ينغلادبع نب مساقلا يبأ نب دحألادبع تاكربلا وبأو []

 اولا ًاعامسو ةءارق ٠ ءركسع نب يلع تنب ةيداه دمحم مأو «نايحلاصلا معنلا

 يناثلا الخ هيلع ًاعامس ؛2'"”يتللا نب يلع نب رمع نب هللادبع اجنملا وبأ انأ

 انأ ءيفوصلا بيعش نب ىسيع نب لوألادبع انأ ."””ةسماخلا يف انأو :لاقف

 انأ ءيسخرسلا دمحأ نب هللادبع انأ ءيجنسوبلا رفظملا نب نمحرلادبع

 انث ,«يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع انأ :'؟يدنقرمسلا رمع نب ىسيع

 - ديعس نع - ديزي نبا وه  دلاخ ينئدح «ثيللا ينثدح .«حلاص نب هللادبع

 نب هللادبع نع «راسي نب ءاطع نع «ةماسأ نب لاله نع لاله يبأ نبا وه

 انإ 4و هللا لوسر ةفص دجنل انإ) :لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر مالس

 هتيمس «يلوسرو يدبع تنأ «نييمألل ًازرحو «ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ

 ةئيسلاب ءيزجي الو «قاوسألاب :©”باَّجس الو ءظيلغ الو ظفب سيل لكوتملا
 دهشي نأب ؛ةجوعغملا ةلملا ميقي ىتح هضبقأ نلو ءزواجتيو وفعي نكلو ءاهلثم

 . "”ًافلغ ًابولقو ءامص ًاناذآو ءًايمع ًانيعأ هب حتفي هللا الإ هلإ ال نأ

 ًاريخ ًاكرابم ًاناسنإ ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالث (780) ةنس دلو )١(

 نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا (١7؟) ةنس نابعش يف تام «ةعامج نم عمس ءًاحلاص

 .(*١/45خويشلا مجعم) .ةرجهلا
 : يبهذلا لاق ء ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو سمخ (0146) ةنس ةدعقلا يذ يف دلو (9)

 ءايّماع ًاكرابم ًاحلاص ًاخيش ناكو ؛ًاحيحص هعامس ناك ءراصمألاب ثدحو ريثكلا ىور

 ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس «ىلوألا ىدامج رشع عبار (58/0/14) يف دادغبب تام

 1١6/5 ١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 .روهمجلا دنع حيحص عامس وهو هرمع نم ينعي 26

 فرعي مل «قودص ثدحم هدنسم يوارو « يمرادلا بحاص نارمع وبأ :يبهذلا لاق (4)

 ةثامثالثو نيرشع (*50) ةنس برق ءدنقرمسب ًايح ناك هنكل «هتافو الو هتدالو خيرأت

 ١5//481(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 .(5 مقر١/5١) يمرادلا ننس رظنا (0)

 )551/1١(. .رهشأ :داصلابو ءهريغو ءارفلا اهتبثأ ةغل يهو «نيسلاب كاذك ظفاحلا لاق (7)

 مل اذإ فلغأ لجرو «ءافلغ سوقو فلغأ فيس :لقاي «فالغ يف ءيش لك :فلغلا (0

 .(165/5 حتفلا) .ًانوتخم نكي

7 



 لثم لوقي ًابعك عمس هنأ « يثيللا دقاو وبأ ىنربخأو :راسي نب ءاطع لاق

 .هانيور امك «دعس نب ثيللا ثيدح نم 4 ) هحيحص يف يراخبلا هاور .كلذ

 حيرلا يف رهزلا يهابتو ؛مامغلا رطق يراجت ةالص هيلع هللا ىلصف

 نوكتو ءمارملا ةياهن اهلئاق غّلبت « ماظتنالاو بقاعتلا يف موجنلاو « ماستبالاو

 0 ضحد موي ًاناهربو ؛مامحلا ل لوزت - دنع ًانامأ هل

 ًاعامس دا ىسدقملا دمحأ نب ب دحا ولادبع نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا انأ
 صفح وبأ يدج انأ .«"”هيقفلا رافصلا هللادبع نب مساقلا ركب وبأ انأ هيلع
 انث 2 يزاريشلا فلخ نب يلع نب دمحأ انأ 47 روصنم نب دمحأ نب رمع

 ثيدح (”) باب ء«ريسفتلا باتك (١٠*5ص) ىف هركذف «ءصاعلا نب ورمع نب هللادبع
 يبأ نب ديعسو ؛طلغلا ريثك قودص .ثيللا بتاك هيفف فنصملا دنس امأ .(48)
 .كلذ يف هيلع درو مزح نبا هفعض «لاله

 ليبس يف لحر :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عست (059) ةنس دلو (؟5)
 ةنايدلا عم لمهأو دّيقو «للعو ححصو لّدعو جّرخو «ةريثكلا لوصألا لّصحو ؛ملعلا
 نينثالا موي يف تام «لقنلا ةحصو صالخإلاو .«قدصلاو ةنايصلاو ىوقتلاو «ةنامألاو

 نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس «ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا (147/6/18)
 .(175/97 ريسلا) .ةرجهلا

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامسمخو نيثالثو ثالث (915) ةنس «ةرخآلا عيبر يف دلو (9)
 «يعفاشلا بهذمب ًافراع ًاميلح ناكو «تايرهزلا باتكو ةناوع يبأ دنسم هتاعومسم نم

 ةرشع نامث )5١14( ةنس «روباسين ىلإ ةيناث مهتدوع يف كرتلا لاتق يف ًاديهش تام

 1١9/57(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو
 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبس عبس (41/1/) ةنس دلو «يعفاشلا يروباسينلا (5)

 نم ًارثكم ةريسلا ديدس ءًاعراب ًازراب ًامامإ حبصأ ىتح «مولعلا نم لضفلا عاونأ عمج
 نيسمخو ثالث ةنس ةجحلا يذ نمرشاعلا (08/1؟/١٠) يف تام .ثيدحلا
 5١//8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ًانقتم ًاثدحم ناك : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نامث ("9448) ةنس دلو (6)

 ًاعجارم هيلع أرقي ام يف ًاقيقد «ةيبرعلا نم رفاو ظح هل ًاعرو ءعامسلا حيحص
 نينامثو عبس (447) ةنس لوألا عيبر يف تام .ذخألا يف ًاطاتحم تالكشملل
 498/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو
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 انأ ,""قاحسإ نب ركب وبأ انث .«'"”ظفاحلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ مكاحلا
 نع «قاحسإ نب نمحرلادبع انث ءلضفملا نب رشب انث ءددسم انث «ىنثملا وبأ

 فنأ مغر» : كي لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس

 كردتسملا يف مكاحلا هاور اذك [ب/] هُو «ىلع لصي ملف هدنع تركذ لجر

 يبأ نع رخآ هجو نم 1! ىيحص يف نابح نبا هاورو 90ه ًاححصم

 ٠ .ةريره
 تارهاطلا هجاوزأو «ماركلا نيبيطلا هلآ ىلعو «2 2(هيلع هللا ىلص) *

 ملسو ناسحإب مهل نيعباتلاو «مالعألا ةمئألا هتباحصو ,؟"'هاذلاو بيعلا نم

 .مالسلا لضفأ مهيلع

 9يريظحلا رفظملا نب فسوي نب رداقلادبع دمحم وبأ انربخأ
 هرإ م (م) . د ٌك ا
 لك ىلع يتءارقب «" يشرقلا سابع نب ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأو

 ىدحإ ةنس ؛لوألا عيبر ثلاث (6//771) نينثالا موي روباسينب دلو «ينامهطلا يبضلا )١(

 خيش ؛ةمالعلا دقانلا ظفاحلا مامإلا :يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو

 ةئامعيرأو سمخ ةنس رفص نماث (405/1/8) ىف تام «فيناصتلا بحاص نيئدحملا

 2 .(30/1 - 57/119 ريسلا) .ةرجهلا نم
 نيرشعو نامث .(3514) ةنس دلو «يروباسينلا ديزي نب بويأ نب قاحسإ نب دمحأ (9)

 ملع يف زيمتو «هقفلا يف عربو فئصو عمج :يبهذلا لاق ءةرجهلا نم نيتئامو

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامئالثو نيعبرأو نيتنثا (7847) ةنس نابعش يف تام «ثيدحلا

28*16 ). 

 )9( كردتسملا )049/1١(.
 .ةلاسرلا /طوؤانرألا قيقحت .(189١/ناسحإلا) رظنا (4)

 .لصألا نم تطقس (5)
 .هللا مهنعل ةشئاع ءادعأ كلذب ىنع «ماذلا مذ نمو بيعلا نم تآربملا يأ (5)

 يف يفوت «ةعامج هل زاجأو ءءاملعلا نم ةعامج عمس ريبكلا لدعلا :يبهذلا لاق (0

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع تس (ال15) ةنس ىلوألا ىدامج

 .(4 ا

 نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس ةرهاقلاب دلو «ىقشمدلا ءوشنلا نباب فرعي (4)

 يف تام «ءايشأب درفتو هرمع لاط ءهب سأب ال ًاروقو ًانيد ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع ةنس لاوش نم ثلاثلا )0/٠١/000

 ْ ةقلساب
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 ءلا ىلع نب 7 نب باهولادبع دمحم وبأ انأ :لوألا لاق امهنم

 نب دمحأ نب ؛ رن باطخلا وبأ انآ ؛يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ

 ليعامسإ نب نيسحلا انث ؛©"عيبلا نب هللاديبع نب هللادبع انأ «””رطبلا
 . 0 . . .ء (-0)

 طفللاو ءليضق نب دمحمو ريرج انث ءىسوم نب فسوي انث «٠ يلماحملا

 نإ مست نإ «ىليل يبأ نبا نمحرلادبع نع ءدايز يبا نب ديزي نع «ريرجل
 نولَصِي ُهَنَكِبَلَبو هَل َّنإ# :تلزن امل :لاق هنع هللا يضر ةرجع تل ص م # رو وعد

 00 انلأس 04( امين أملس هلع اوُلَص نما تبدل ماكي
 تيلص امك ءدمحم لآ ىلعو ءدمحم ىلع لص مُهّللا» :لاقف هيلع ةالصلا

 ىلعو دمحم ىلع كرابو ءديجم ديمح كنإ .ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (ه84) ةنس دلو ءرفاظ نب جاور نب باهولادبع )١(
 ناكو «نيعبرألا هسفنل جرخو ءازجألا خسن «يفلسلا نع بلطلا رثكأ :يبهذلا لاق
 يف رغثلاب تام «ريثك ءيش هتومب عطقنا ءًانيد ًانطف ًاهيقف عامسلا حيحص

 ريسلا) ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث ةنس «ةدعقلا يذ رشع نماث )14/١248/81١(
0 

 .فورعم رخآب نورقم هنأل رضي الو ءهتمجرت ىلع فقأ مل (9)

 ءاملعلا ضعب ركذ :ىبهذلا لاق ..ةرجهلا نم ةثامثالثو نيعستو نامث (448) ةنس دلو (9)
 (15//444) يف تام ءيفلسلا هذيملت مهنمو مهضعب هنيلو «ةقث روتسم خيش هنأ
 - 45/1١4 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيعستو عبرأ ةنس «لوألا عيبر رشع سداس
4 ). 

 ءازجأبو يلماحملل ءاعدلا باتكب ثّدح :يبهذلا لاق «بدؤملا يدادغبلا دمحم وبأ (9)
 تام هنم عامسلا نع هدعقأ رحلا ةدش نأ ركذو .ةقث ناك :بيطخلا لاقو .اهب درفت
 ةرجهلا نم ةئامعيرأو نامث ةنس «بجر نم رشع عبارلا )١4///408( تبسلا موي يف
 9/٠١#(. دادغب خيرأتو ؟؟1١/١/ ريسلا)

 ًاقداص ةقث ناك :بيطخلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو سمخ (؟*8) ةنس دلو (5)
 ,ملعلا بالطو ءاملعلا نم ريفغلا مجلا هسلجم رضحي ناكو «ةفوكلا ءاضق يلو نيد

 موي يف تام نأ ىلإ «ةرظانملاو ةشقانملاو سردلل عوبسأ لك نم ءاعبرأ موي لك
 نم ةئامثالثو نيثالث ةنس ءرخآلا عيبر نم نيرشعلاو يناثلا (”70/4/17) سيمخلا
 .(57" 1١9/4 دادغب خيرات) .ةرجهلا

 .بازحألا ةروس نم (65) ةبآلا ()
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 .«ديجم ديمح كنإ ءميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكراب امك ءدمحم لآ

 000 . 5 ءلال ٌ -
 هتحص ىلع « قفتم .مهعم انيلعو :لوقن نحنو :ىليل يبأ نبا لاق

 ءهنع هللا ىضر ةرجع نب بعك نع «ىليل ىبأ نب نمحرلادبع ثيدح نم

 .ًايلاع انل عقوو ءاذه وحنب قرط نم

 دمحم وبأو ءمكاحلا دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انربحأ - 8

 :الاق امهنم لك ىلع يتءارقب «نايسدقملا يلاعم نب نمحرلادبع نب ىسيع

 ىسيع نب لوألادبع تقولا وبأ انأ «يدادغبلا رمع نب هللادبع اجنملا وبأ انربخأ

 وبأ انأ :تلاق ."'”ةيمث ةيمئرهلا دمصلادبع تنب يبيب لضفلا 1 انتربخأ «يزجسلا

 نع «كلام ينثدح  يريبزلا هللادبع نبا ينعي - بعصم انث «؟؟*”يوغبلا دمحم

 ماق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءهيبأ نع ءةورع نب ماشه

 لاب امف دعب امأ» :لاق مث هيلع ٠ ىنثأو هللا دمحف سانلا يف قو هللا لوسر

 ةيقب ركذو (/5] «(لجو ّرع هللا باتك يف تسيل ًاطورش نوطرتشي لاجر

 .ًايلاع اذه انل عقوو ءهجولا اذه نم « هيلع قفتم وهو «ثيدحلا

 )١( حتفلا عم حيحصلا) رظنا .ةفلتخم هظافلأ .«ةقايسلا هذه ريغب يراخبلا دنع ١98/8رقم
 .5ا/41/ مقر هالثرل١٠ الامال ١4/ 513ملسم دنعو .”ها/ مقر ١/ 2"08مقر
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 ًاءزج تعمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو نينامث (”80) ةنس دودح يق تدلو (0)

 ةرمعم ةخيش تناكو ءاهب هتياور ترهتشاو «حيرش يبأ نب نمحرلادبع نم ًايلاع

 50/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيعبسو عبس (41//) ةنس ىلإ تشاع «ةدنسم

 تام «ملعلا بالط هيلإ لحر «يوعبلا بحاص ءاهدنسو تاره ثدحم :يبهذلا لاق (6)

 تاقبط يف نيعملا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نيتنثا (”97)ةنس رفص يف
 .(10١/بهذلا تارذشو 2٠١74 :ظافحلا ةركذتو ١١4« :نيثدحملا

 ءةرجهلا نم نيتئامو ةرشع عبرأ ةنس «ناضمر نم لوألا )15١5/9/١( نينثإلا موي دلو (5)

 ةمئألا نم ًاليلج ةقث .ناكو ءرابك ةمئأ نم نم عمسو «ةيلاعلا ديناسألا كردأ :يبهذلا لاق

 نم ةئامثالثو ةرشع عبس ةنس ءرطفلا ديع ةليل )7117/1١/1١( يف تام .تابثألا

 550/١5(. ريسلا) .ةرجهل

 25١54 مقر 25١9/6 حتفلا عم حيحصلا) ةصقلا هيفو كلام نع ىرخأ قيرط نم (5)

 .ةورع نع ىرخأ قيرط نم ( مقر 2(41١١/؟ملسم هجرخأو «هقارطأ رظناو
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 ةصيصخ .اهفرشو ةمألا هذه لضف نم لعج هناحبس هللا نإف دعب امأ#

 كيلي انيبن تازجعم نم كلذو ءاهفلس نع اهفلخ هب لقني يذلا ءدانسإلا

 لهأ ماركإب مهنع هللا يضر هباحصأ ىصوأو ءهتمأ يف اهعوقوب ربخأ يتلا

 اذه بابرأ كلسو .كلذ ىلع نامزألا ىدم رمألا رمتساف «هتبلطو ثيدحلا

 .كلاسملا موقأ هب نأشلا

 ةءارق «''”يسلابلا دمحم نب يلع نب دمحم يلاعملا وبأ انربخأ - 4

 هدعب ءيشب ثدحي ملو «ةرشع ىدحإ ةنس رفص رهش يف «عمسأ انأو هيلع
 نم ناكو «ءةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج رهش يف ءهللا همحر تام نأ ىلإ

 نب ليلخ نب سنوي انأ :لاق نيروهشملا لودعلاو ءًادج نيرثكملا ةاورلا
 انأ «"”"نيساي نب حلاص نب ليعامسإ انأ ءهيلع ًاعامس «"””يقشمدلا هللادبع
 دمحم نب يلع مساقلا وبأ انأ «يزارلا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ
 يلع نب دمحأ ركب وبأ انث ءعاجش نب يلع نب هللادبع انأ «'*”يسرافلا
 .هللادبع نب هللادبع نع «شمعألا نع ءريرج انث «ةمئثيخ وبأ انث «يضاقلا

 لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع

 اذه «مكنم عمسي نمم عمسيو ءمكنم عمسيو نوعمستا : 6 هللا لوسر
 همساو ءاذه ةمثيخ يبأ نع :'””هننس يف دواد وبأ هور نسح ثيدح

 ريبكلا لدعلا :يبهذلا لاق ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث نامث (5738) ةنس رفص ىف دلو )١(

 ةنس «ىلوألا ىدامج نم رشع سماخلا (771/9/18) يف تام «ةقثلا دنسملا ملاعلا
 .(518/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ

 .(181/597 ريسلا) رظنا (سنوي) ىلإ فحصت (فسوي) هلعل (؟)
 يزارلا نم عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبرأ (015) ةنس دلو (9)

 تس ةنس .ءةجحلا يذ رشع نماث )045/1١75/18( ىف تام «ءىنيدرلا ةدافإب ةخيشم

 759/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو
 لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عبرأ (55) ةنس دلو باطخلا نباب فورعملا (:4)

 تام «دانسإلا ولع يف هينادي نم ايندلا يف هتقو يف نكي ملو ءهدلاو هب ىنتعا :يبهذلا

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس «ىلوألا ىدامج سداس (8؟6/8/6) يف

 .(6817/19 ريسلا)

 .ةبيش يبأ نب نامثعب ًانورقم 589 مقر 58/4 ()
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 .ولعب هانقفاوف «ء ظفاحلا يئاسنلا برح نب ريهز

 رصن وبأ ىضاقلا انأ :لاق ةرم ريغ هيلع ىتءارقب .«'”ركاسع نب دمحأ
 :لاق ”ةعلاغلا يف رضاح انأو ,"”يزاريشلا دمحم نب هللا ةبه نب دمحم

 نب نمحرلادبع تاداعسلا وبأو «؟*”يورهلا رايس نب رصن حتفلا وبأ انأبنأ
 يناثلاو ,”يدزألا مساقلا نب دومحم انأ :لوألا لاق ,*”يدوعسملا دمحم

 دمحم نب رابجلادبع انأ :الاق «"”يوغبلا حلاص يبأ نب يلع نب دمحم انأ

(00 

 مف

 2مم

 عفا

2) 

 ىف

 4فإ

 نيرشعلاو نماثلا (7789/5/78) يف دلو «يقشمدلا بيبطلا ءرمعملا سأرلا «نيدلا ءاهب

 ةعامج عمسو رضح :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عست ةنس ءرفص نم

 ءازجأ ةعبرأ يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا هل ىقتناو «ةعامج هل زاجأ «ءاملعلا نم

 ثالث (97) ةنس نابعش يف تام «تادلجم ةعبس يف ريبك مجعم هل عمجو «يلاوع

 .(١١1ا/ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيرشعو

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عست (049) ةنس ةدعقلا يذ يف دلو

 «قشمد خيرأت نم ءزج يتئام نم رثكأ ةياورب درفت ءريبكلا دنسملا يتفملا مامإلا خيشلا

 ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس «ةرخالا ىدامج ينا 5 هكا يف تام ءايضاق ناكو

 .(5"0 - ”1/77 ريسلا) .ةرجهلا نم

 .ءاملعلا ىدل روضحلل نايبصلاب ريكبتلا مهتداع نم ناكو ؛«هرمع نم ينعي

 نم ريثكلا عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو سمخ (8146) ةنس دلو
 يف تام ءانيدتم الضف ءارظانم اهيقف ناكو ةعامج هل زاجأو «هريغ نمو هدج

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا ةنس ءمرحم رشاع )٠١/07/1(
 .( 6 هر

 جنب لهأ نم «فيفع رمعم حلاص خيش :يناعمسلا لوق لقنو ءدماح وبأ يبهذلا هانك

 لاق «سابدلا يوغبلا يلع نب دمحم يضاقلا نع «يذمرتلا عماج ةياورب درفت «هيد

 .(51/7؟١ ريسلا) .ةئامسمخو نيتسو عضب ةنس يفوت هنظأ :يبهذلا

 عماجب يحاّرجلا نع ثدح :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأ (5560) ةنس يف دلو

 ديناسألل هيلإ ءاملعلا لحر ًافيفع ًاحلاص ًادهاز ء«ريظنلا ميدع ًاخيش ناكو «يذمرتلا
 7/١8:"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأ و نينامثو عبس (441) ةنس تام

 نع «يذمرتلا عماج ىور نم رخآ وهو :يبهذلا لاق «ةنس نينامث شاع ديعس وبأ

 يف ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نامث (5104) ةنس ىف تام ًاهيقف ناكو «ىحاّرجلا رابجلادبع

 ْ 1 .(5/14 ريسلا) .ةدعقلا يذ
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 نب ىسيع نب دمحم انث «"”بوبحم نب دمحأ نب دمحم انأ «"""يحارجلا
 ينعي  نايفس نع .يرفحلا دواد وبأ انث ءعيكو نب نايفس انث .ظفاحلا ةروس
 ينعي  ديعس ابأ يتأن انك :لاق - "”يدبعلا وهو  نوراه يبأ نع - يروثلا
 نإ كو هللا لوسر ةيصوب ًابحرم :لوقيف  هنع هللا يضر يردخلا

 راطقأ نم مكنوتأي [ب/؛] الاجر نإو «عبت مكل سانلا نإ» :لاق كلو ّيبنلا
 هاور اذك «ًاريخ مهب اوصوتساف مكوتأ اذإف «نيدلا يف نوهقفتي ضرألا

 سيلو «'”يدبعلا نوراه يبأ يف مالكلا ركذ مث (هعماج يف يذمرتلا
 يريرجلا نع «ماوعلا نب دابع ثيدح نم هانيور دق لب «هدارفأ نم ثيدحلا

 .هوحنب ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع

 نم ءاملعلا عركو ءاهدراوش ةنسلا نم هللا ظفح دانسإلا ةلسلسبف *

 ىلإ لصوتلا نسحو «نيدلا دعاوق دقاعم تفرعو ءاهدراوم ةيوبنلا ثيداحألا

 ءاملعلا راثآ تيلتو «نيرخآلاو نيلوألا رابخأ تيلجو «نيبملا هللا باتك مهف
 كافأ لك لوق نع قداصلا ربخو «ميقسلا نم حيحصلا زيمتو «نيحلاصلاو
 . ميثأ

 لاق ءورم ةئيدمب «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ (”1) ةنس ىف دلو دمحم وبأ )١(

 ةنس يف تام ءًاحلاص ةقث ناكو «ةاره يف هبدحو يذمرتلا عماج عمس :يبهذلا
 .(؟109//51 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع يتنث (١4؟)

 هنأل «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو عست (؟1494) ةنس يف دلو «يبوبحملا سابعلا وبأ (؟)

 تس )١15( هرمعو «ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو سمخ (؟56) ةنس يف يذمرتلا عمس

 تناكو ءرابك ةمثأ هنع ثدح «.هعماج يذمرتلا نع ىور :يبهذلا لاق ةنس ةرشع
 ةنس ناضمر يف تام «هطوبضم عامسلا حيحص ناكو «عماجلا عامس يف هيلإ ةلحرلا
 .(ه7ا//8١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو تس ("5)

 ىضرلاب يحوي ام ديعس نب ىيحي نع ركذ يذمرتلا نكل «كورتم «نيوج نب ةرامع (9)
 .(" 0/8 عماجلا) .يذمرتلا هيلإ لامو «هنع

 586٠. مقر لكل (85)

 لاق .يدبعلا نوراه ابأ فعضي ةبعش ناك :ديعس نب ىيحي لاق :يلع لاق :لاق (5)

 عماج) .تام ىتح يدبعلا نوراه يبأ نع يوري نوع نبا لاز ام :ىيحي

 5856٠(. مقر 2 ٠/هيذمرتلا
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 ءمكاحلا دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش انربخأ (5)

 ًاضيأ ةءارقو امهيلع ًاعامس «نايسدقملا نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأو
 ىسيع نب لوألادبع انأ ءىميرحلا رمع نب هللادبع اجنملا وبأ انأ :الاق

 رابجلادبع انأ «يراصنألا دمحم نب هللادبع ليعامسإ وبأ انأ ءيفوصلا

 نب دمحم انث «يذمرتلا ىسيع وبأ انث «يبوبحملا دمحم انأ «ءيحارجلا
 :لوقي هللا همحر كرابملا نبا تعمس :لاق نادبع انث ,نسحلا نب ىلع

 ليق اذإ نكلو ءءاش ام ءاش نم لاقل دانسإلا الول «نيدلا نم يدنع دانسإلا
 . يقب كثدح نم هل

 ,''”يحلاصلا ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ انربخأو (*)
 انأ لوألا :لاق امهيلع ًاعامس :«"”يقشمدلا نامثع نب ركب يبأ نب دمحمو
 رفظملا وبأ انأ ءًاعامس .”يركبلا دمع دمحم نب دمحم نب نسحلا يلع وبأ
 «*يوارفلا دمحم نب هللادبع انأ «2*”يناعمسلا نب ميركلادبع نب ميحرلادبع

 درفت ًارابك ًابتك ىور : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس ("5145) ةنس دلو ()

 نم ةئامعبسو نيرشعو تس (/75) ةنس لاوش يف تام .ًاعضاوتم ًاريخ ناكو 0
 .(159/؟ريبكلا مجعملا) .5

 «ثيدحلا رادب ًاعّمسم رّرقو ؛نورخآ هل زاجأو «ءاملعلا نم ةعامج عمس :يبهذلا 3 )0
 .(1/1/7"7؟ريبكلا مجعملا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ (/؟١) ةتس يف تام

 عرابلاب سيل ناك :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو عبرأ (014) ةنس دلو ()

 تام «ةدع ًابتك ىور « «مهضعب هيف ف ملكتو .ًاحيصف ًانسل ناكو «نقتملاب الو ظفحلا يف

 نم ةئامتسو نيسمخو تس ةنس ؛«ةجحلا يذ نم رشع يداحلا (١565/1؟/١١) ىف

 .(0884 - "95/99 ريسلا) .ةرجهلا
 :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثئالثو عبس (919) ةنس ةدعقلا يذ يف دلو (4)

 رخآ يف ءراتتلا لوخد يف مدع «هدلبب ةيعفاشلا ةسائر هيلإ تهتنا ولعب ًارابك ًابتك عمتس

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع نامث لوأو ةرشع عبس رخآ (518 -/19) ةنس لوأو

 .(1ا

 يف تام «ًانيد ًاقودص ًالضاف ٌةقث ًامامإ ناك :ىبهذلا لاق «يروباسينلا تاكربلا وبأ ()
 نيعبرأو عست (044) ةنس ةجحلا يذ يف «روباسينب ًادربو ًاعوج ءوزغلا ةحئاج
 .(؟5927//١٠ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو
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 ,'"7يدادغبلا ريقملا نب هللادبع ىبأ نب ىلع انأبنأ : ىناثلا انخيش لاقو
 فلخ نب يلع نب دمحأ انأ :©”ينهيملا رهاط نب دمحأ لضفلا يبأ نع
 سابعلا ىبأ انث «هللادبع نب دمحم ظفاحلا هللادبع وبأ مكاحلا انأ ء«روكذملا

 ىبأ نب ركب وبأ انث «يرودلا دمحم نب سابعلا انث ,"”بوقعي نب دمحم

 نب ةبتع انث «ةيقب انث «يناقلاطلا قاحسإ وبأ ىسيع نب ميهاربإ انث ءدوسألا
 لعجف :لاق «يرهزلا هدنعو «ةورف يبأ نب قاحسإ دنع ناك هنأ ءميكح يبأ

 (*”(هللا) كلتاق :يرهزلا هل لاقف .يَو هللا لوسر لاق :لوقي ةورف يبأ نبا

 انثدحت ؟كئثيدح [أ/ه] دنست الأ ؟هللا ىلع (كأرجأ ام) ةورف ىبأ نباي

 .؟ةمزأ الو مطخ اهل سيل ثيداحأب

 هدقنل مهافطصاو هلمحل هلودع فلخ لك نم ىلاعت هللا ريخت دقو

 حضوأ هنأشب قلعتي ام اوفرعو .«فيرحتلاو ليدبتلا نم هوظفحف ءهلقنو

 حيحصلا هنم نابتسا ىتح «فيرصت نسحأ هنايب عاونأ يف اوفرصتو «فيرعت

 .فيرشتلا نم هدازو قي مهفصو امك مهف «فيعضلاو ركنملاو «نسحلاو

 ظفاحلا انأ هيلع ًاعامس ءمكاحلا ةمادق نب عيبرلا وبأ انربخأ اميف - ١

 نم ةئامسمخو نيعبرأو سمخ ةنس )045/٠١/١( لاوش لوأ رطفلا ةليل ىف دلو )١(
 ريثك ًاحلاص ًاخيش ناكو ءرصمو زاجحلاو قشمدو دادغبيب ثدح :ىبهذلا لاق «ةرجهلا

 نيعبرأو ثالث ةنس ةدعقلا يذ فصن )147/1١/12( ىف تام «ةدابعلاو دجهتلا
 ١١9/97(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 «ةنهيم هتيرقب عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عبرأ (555) ةنس دلو (9)

 عست ةنس ناضمر نماث (6ه:5/94/8) يف تام ءريثكلا ىورو دادغب نطوتسا «ةزاجإ هلو

 195/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو عبس (7851) ةنس دلو «يروباسينلا يلقعملا (6)

 ثدحم ناكف سابعلا يبأ ةلحر تعستا «هيوهار نبا باحصأ نم ًاظفاح هوبأ ناك
 ءةجحب ًازمغم يف دحأ دجي الو ءهعامس ةحصو هقدص يف دحأ فلتخي مل «هرصع

 تس ةنس هرخآلا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا (”15/4/9) يف تام ءًانومأم ةقث ناكو

 1487/١8 45١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو

 .لصألا نم تطقس (14)

 الا



 «ناهبصأب .؟"”رصن نب دمحأ نب دمحم انأ .دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 انأ :لاق ًاروضح مهربخأ ؛'"”يناحلاصلا نيسحلا نب ةحلط بيطلا ابأ نأ
 "””هيهاربإ نب دمحم رذ وبأ يدج

 انث ؛2"'"يئاسقرقلا ىيحي نب نامثع انث « ””يربطلا ريرج نب دمحم ءرفعج
 نع «.ةعافر نب ذاعم نع ؛«ناميلس نب دمحم نع «يتوريبلا ماشه نب رمع

 لاق :لاق امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع .يدهنلا نامثع يبأ

 فيرحت هنع نوفني ؛هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحيا : 86 لوسر

 ,0"2بيرغ نسح ثيدح اذه «نيلهاجلا ليوأتو .نيلطبملا لاحتناو .نيلاغلا

 وبأ انث ؟؟0نايح نب دمحم نب هللادبع انأ «٠

 نم ةئامسمخو عست ةنس رحنلا ةليل )009/11/٠١( يف دلو «يناهبصألا رفعج وبأ )١(

 «يناربطلل ريبكلا مجعملا هتاعامس نمو ءآريثك ًائيش عمسو رضح :يبهذلا لاق «ةرجهلا
 ثالث ةنس بجر خلس (0//50/8) يف تام «نيرخأل زاجأو ءءاملع هنم عمس

 0/7١"4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 نم ةئامسمخو ةرشع سمخ )0١16( ةنس ىف تام «هرمع رخآ ىف ٌرضأ «نيرثكملا نم. (؟)

 مو ريبحتلاو «*”*89/* نادلبلا مجعم) .ةرجهلا

 نع ىور ًأظعاو ناك :دامعلا نبا لاق «ناهبصأب ةلحم ىلإ ةبسن ًاضيأ ينحلاصلا وه ()
 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأ (5450) ةنس لوألا عيبر يف تام «خيشلا يبأ

 .(500/1إ/ ريسلا) يبهذلا هتافو خرأ اذكهو (؟54/#

 نيعستو عبرأ (؟984) ةنس دلو «فيناصتلا بحاص خيشلا يبأب فورعملا دمحم وبأ (54)

 ناكو «ةريثكلا بتكلاو ريسفتلا فنص ًانومأم ةقث ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو
 ةثامثالثو نيتسو عست ةنس مرحملا خلس (594/10) يف تام «عابتاو ةنس بحاص
 .(775/15 ريسلا) .ةرجهلا نم

 نيتئامو نيرشعو سمخ لوأو عبرأ ةنس رخآ يف دلو «نيثدحملا مالعألا دحأ ءنيرسفملا مامإ (9)
 ةمئأ دحأ ناكو «هتافو نيح ىلإ اهب ماقأ دادغب نطوتسا :بيطخلا لاق (257 - 4) ةرجهلا نم

 هكراشي ملام مولعلا نم عمج دق ناكو «هلضفو هتفرعمل هيأر ىلإ عجريو «هلوقب مطحي ءاملعلا

 عبرأل )1١/١١/18”( نينثالا موي وأ (55) دحألا موي يف نفدو تام ءهرصع لهأ نم دحأ هيف

 .(157/؟دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم ةئامثالثو رشع ةنس «مرحلا رهش نم نيتنثا وأ نيقب

 نم نيتئامو نيسمخو نامث (؟64) ةنس تام ءدايصلا ورمع وبأ ءءاسقرق دجسم مامإ ()

 .(456/8نابح نبال تاقثلا) .ةرجهلا
 دانسإلا اذهب ثيدحلا نإ ذإ «ديج مكح يرظن يف وهو هللا همحر يئالعلا مكح اذه (0)

 يف داقنلا لاوقأ يف رظانلاو ء«ربتعملا ةياورلا رصع ىلإ رظنلا عم ءنسحلا نع لقي ال
 -هبناج يف ةمئألا نوكي نأ داكيو «هتيوقت ىلع مهروهمج نأب صلخي (ةعافر نب ناعم)

 ىف



 اذه نم هحيحصت يضتقي ام ٠ «لبنح نب دمحأ نع «ىيحي نب أنهم ركذ
 ال :دمحأ لاقو ميحدو «ينيدملا نب يلع هقثو .ةعافر نب ذاعمو «هجولا

 هجو نم هنم وحن يور دقو ٠غ 'هريغو نيعم نب ىبحي هيف ملكتو ءهب سأب )0

 .هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع رخآ

 كلذ يف اوذفنأو ءمهدعب نمل هنع غيلبتلاب ِكّقْلَو هرمأ اولثتما نيذلا مهو
 رمألا كلذ نم هيف بغر ام ىلإ اوردابو مهدهج اوغرفتساو .مهرامعأ
 ءًافرش ءاعدلا اذه د 0 ةرضنلاب مهل ! اعد ثيح - ءميسجلا

 بلاط يبأ نب دمحأو «يديوسلا فسوي نب ليعامسإ انربخأ -
 «ينابقلا رمع نب هللادبع انأ :اولاق ةءارقو ًاعامس نورخآ ةعامجو «يحلاصلا

 انأ ءيسخرسلا هللادبع انأ « يجنسوبلا ن نمحرلادبع انأ ءيفوصلا لوألادبع انأ
 نع «يعازوألا انث «ةريغملا وبأ انث «'"”ظفاحلا هللادبع انأ ءرمع نب ىسيع

 رمع [ب/ه] نب هللادبع تعمس , :لاق 2 2ةشبك يبأ نع .'"”ةيطع نب
 :ةيآولو ينع اوغلب» :لوقي 6 هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر
 هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمو ؛ جرحالو ليئارسإ ينب نع اوثدحو

 ءهب يعازوألا نع .«ليبنلا مصاع يبأ نع ,'9يراخبلا هاور «رانلا نم

 ةمثألا لاوقأ عم ءًاحوجرم هلوق نوكيف حرجلا يف ددشتم هنكل «نيعم نب ىيحي ادع -
 هللا ةمحر ينابلألا رصان خيشلا هيلع قلعو «يزيربتلا هركذ ثيدحلاو «هل نيلئامملا
 .(144 مقر 247 815 /١حيباصملا ةاكشم) هيلعو انيلع

 )١( بيذهت) رظنا التهذيب٠١/7١1(.

 .يمرادلا مامإلا وه (؟)

 .يراخبلا يف ركذ هل امنإو «ةياور هل فرعأ ال :رجح نبا ظفاحلا لاق ءاحلا رسكب ()
 يف ًاركذ هل نأ (”89/6) لامكلا بيذهت يف هتمجرت ىلع هقيلعت يف راشب .د ركذو
 وهو .نيدتملا ةباتتسا باتك يف عماجلا يف وهو ءبطاح ةصقو خاخ ةضور ثيدح
 .(5979 مقر 2514/15 حتفلا عم حيحصلا) رظنا كلذك

 ىلوم :يناثلاو ءهمسا يف فلتم يرامنأ :امهدحأ :يباحص امهالكو نانثا امه (5)
 .(587 2781/6 ةباغلا دسأ رظنا) . ينو هللا لوسر

 45١"(. مقر هفضل حتفلا عم حيحصلا) رظنا )0(

 فو



 .هب مصاع يبأ نع «راشب نب دمحم نع ك0 يذمرتلا هجرخأو

 وبأو «يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ انربخأو - ٠

 لك ىلع ًاعامس ؛"”يبلحلا يمجعلا نب مشاه نب حلاص نب ميهاربإ قاحسإ
 انأ «"”يقشمدلا ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأأ ظفاحلا انأ :الاق امهنم
 )اهب نايناهبصألا 20 ءاجرلا يبأ نب ليلخو .“ 2 ؟) دصنم يبأ نب نب دوعسم

 نب دمحأ ميعن وبأ انأ «"”*ءيرقملا دمحأ نبا نسحلا يلع وبأ انأ :الاق
 نب دمحأ نب دمحم انث ,'هغيهلا نب رفعج نب دمحم انث ك0 ظفاحلا هّللادبع

 )0ع(

000 

 هيف
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 )هر

 ن0

 4فإ

 كبل
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 .(5559 مقر 24 /هنئسلا) رظنا
 ىدحإ (/81) ةنس ةرخآلا يدامج يف تام «ليلخ نبا نع ةياورلاب هنامز يف درفت
 .(1ا//١) خويشلا مجعمو ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو

 ثدحملا مامإلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (088) ةنس دلو
 بتكو لحتراو ريثكلا عمس ؛مالسإلا ةيوار نثيدحملا خيش «لاقنلا لاحرلا قداصلا
 لزانلاو يلاعلاو «نتملاو دانسإلا يف ملع اذ ناكو ءرابكلا لوصألا بلجو ءريثكلا

 نم ةئامتسو نيعبرأو نامث ةرخآلا ىدامج رشاع )558/61/٠١( ئف تام «باختنالاو
 .( ١81/97 ١198 ريسلا) .ةرجهلا
 نسحلا وبأ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو تس (005) ةنس دلو يناهبصألا

 نيرشعلاو سماخلا )040/٠١/98( ىف تام «ًارهد رّمعو درفتو لحر «ناهبصأ دنسم
 758/1١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو سمخ ةنس «لاوش نم
 عمسأ :يبهذلا لاق «:ةرجهلا نم ةئامسمخ (9800) ةنس دلو «يناهبصألا يزارلا

 نيعستو تس ةنس ءرخآلا عيبر نم نيرشعلاو سماخلا (045/45/18) يف تام ءزاجأو

 559/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو
 .ناهبصأ ةنيدم ىنعي

 جّرح «ميعن يبأ نع رثكأ :يبهذلا لاق (414) ةنس نابعش يف دلو ءدادحلا يناهبصألا
 «ةريثك ًابتك عمس «ريثكلاب ثدحو ًارهد رمع .ًاقودص ةقث ًاملاع ناك ءًامجعم هسفنل
 ةرشع سمخ ةنس ؛«ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا ه5 يف تام

 .("”0ا/ - ”9/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو
 لاق ؛«ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو تس (”*5) ةنس يف دلو «يناهبصألا مامإلا

 ناكو «نوريثك قلخ هنع ىورو ةديدع تافلؤم هل «مالسإلا خيش ةمالعلا ةقثلا : يبهذلا

 ىف تام .ظافحلا رجاه هئاقللو ريثكلاب درفت ء«دانسإلا ىلاع ًازربم ًاظفاح
 ١ ش .(454 - 467/90 ريسلا) رظنا )0/0/8٠١"4(

 -لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو عبس (7517) ةنس لاوش يف دلو «رادنبلا ركب وبأ

 ى,7:



 نب دمحم نع ءدلاخ نب ةرق انث «ءيدقعلا رماع وبأ انث ."'”ماوعلا يبأ

 نمحرلادبع نم لضفأ لجرو «ةركب يبأ نب نمحرلادبع ينثدح ؛نيريس
 انبطخ :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نع (نمحرلادبع نب ديمح)

 .ثيدحلا ةيقب ركذو ."”«عماس نم ىعوأ غلبم برف «بئاغلا ؛"' مكنم
 .نيريس نبا ىلإ قرط ةدع نم «نيحيحصلا يف هيلع اقفتا

 أ هيلع ًاعامس يسدقملا مئادلادبع نب دمحأ ركب وبأ انربخأو - 4 6
 انأ «يربولا دمحأ تنئب ةدهش انتربخأ «يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم

 نب هللادبع انأ «'””ريكب نب نيسحلا نب دمحم انأ ؛'”لاقبلا رادنب نب دمحأ
 نب ورمع انث ,"يضاقلا بوقعي نب فسوي انث « 2 'يسام نب ميهاربإ ما(

 ءدايج هيبأ طخب لوصأ هل «باتكلا حيحص ناك «لصألا يرابنأ ركب وبأ :بيطخلا

 ةئامئثالثو نيتس (”50) ةنس تام .ال :لاقف ؟دحأ هيف ملكت له :يناقربلا هنع لئس

 .(15/"5) ريسلاو «(160١/؟ دادغب خيرات) .ةرجهلا نم

 ناضمر يف تام ءقودص «موق هنع ثدح ؛مامإلا ثدحملا :يبهذلا لاق يحايرلا )١(
 ١//(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو تس (؟1/5) ةنس

 .نيخيشلا دنع نيريس نبا تاياور يف سيل نيسوقلا نيب ام (9)

 يف هيقابو ثيدحلا ردص رظناو «ثيدحلا نم ريخألا عبرلا يف وه فنصملا هركذ ام (9)

 نم اهلكو */١07( ملسم حيحص ىيفو فالك كتمعمرأل 2, 2191/9 حيحصلا)

 .قودص ماوعلا يبأ نبا «نسحف فنصملا ثيدح امأ .نيريس نبا قيرط

 .(185/19 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عبس (541/) ةنس يف تام هنأ :يبهذلا ركذ (54)

 .ًارثكم ًاظفاح ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا ركب وبأ لاق «بلاط وبأ ()
 0779/8/9 دادغب خيرات) 1

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نبتئامو نيعبسو عبرأ (؟1/4) ةنس دلو «يدادغبلا دمحم وبأ (5)
 نيتسو عست ةنس بجر يف تام ءهيف ملكتي مل ًاتبث ةقث ناك «نقتملا ةقثلا خيشلا

 .(1861؟/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو
 لضفو ملع تيب نم «يدزألا مهرد نب ديز نب دامح دلو نم دمحم وبأ :يبهذلا لاق (0)

 ناكو ءرابك ةمثأ نع ثدح ًايضاق ناك «ريبك هيقف ظفاح مامإ «ةنسلا يف فيناصت هل
 نيتئامو نيعستو عبس (791) ةئس ناضمر يف تام «ماكحألا ديدس «هنامز لهأ دنسأ

 215 ريسلا) .ةرجهلا نم
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 نع ثدحي .'”ناميلس نب رمع تعمس :لاق ةبعش انث «قوزرم
 هنع هللا يضر تباث نب ديز نع ءهيبأ نع .نامثع نب نابأ نب نمحرلادبع
 فريغ هغلبف هظفحف ءًاثيدح انم عمس ًاءرما هللا رضن» :لاق كو ّيبنلا نع

 ,'"'دواد وبأ هاور .ثيدحلا ةيقب ركذو «هيقفب سيل هقف لماح برف

 دواد يبأ ثيدح نم «'”يذمرتلاو ءديعس نب ىيحي ثيدح نم ؛ ”0ىئاسنلاو

 :يذمرتلا هيف لاقو ءامهنع ًايلاع انل عقوف ءهب ةبعش نع امهالك «يسلايطلا
 . © دسح ثيدح

 «موتكم نب ليعامسإ ادفلا وبأو ءةزمح نب ناميلس لضفلاوبأ انأ - 6

 نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأو .مساقلا يبأ نب دحألادبع تاكربلا وبأو

 وبأ انأ ءرمع نب هللادبع اجنملا وبأ انأ :اولاق مهنم لك ىلع يتءارقب [/3]

 وبأ انأ .''"”ىيحي نب ليضفلا مصاع وبأ انأ ءىسيع نب لوألادبع تقولا
 انث .'"”يدعاصلا دمحم نب ىيحي انث ء«حيرش يبأ نب نمحرلادبع دمحم

 نع «يروثلا نايفس نع «يودعلا ديزي نب دلاخ انث «*”برح نب يلع

 نابح نبا هركذو ؛يئاسنلاو نيعم نبا نامامإلا هقثو «باطخلا نب رمع نب مصاع نبا )١(
 .(408/9/ بيذهتلا) ورمع همسا ليق : ظفاحلا لاق (9١/”7/تاقثلا) ةياورلا هذه هلو

 55٠9"07(. مقر 258/4 ننسلا) رظنا (؟)

 .(08410/ مقر 1*25/#) ىربكلا نئسلا يف (7)

 .(05865 مقر ,2*”#*/ه نئنسلا) رظنا (4)

 .("4/ه نئسلا) رظنا (5)
 :يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم (”81) ةنس يف دلو «يورهلا هيقفلا يليضفلا (5)

 ةنس «ىلوألا ىدامج يف تام «ريثكلا هنم لمحو رمع «ًاقودص ةقث ًايكزم ًاهيقف ناك
 .("9ا//14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيعبسو ىدحإ (5ا/١)

 نامث (558) ةنس دلو ءروصنملا رفعج ىبأ ةفيلخلا ىلوم ءىمشاهلا دمحم وبأ 60
 ظافح دحأ ناكو قلخ هنع ذخأ :بيطخلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو
 )51١6( ةنس ةفوكلاب ةدعقلا يذ يف تام ءهبلط يف لحرو هب ينع نممو «ثيدحلا

 6801/١5(. ريسلاو 2937/15 دادغب خيرات) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع نامث

 :يبهذلا لاق «لصوملاب أشنو «ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو سمخ (1178) ةنس ناجيب رذأب دلو (8)

 تام «تافنصم هل بيدأ «ةقث ثدحم مامإ هتقو دنسم «مهباسنأو برعلا رابخأب ًاملاع ةقث ناك
 .(181/1؟ ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو سمخ (756) ةنس لاوش يف

 الك



 هيبأ نع ءدوعسم نب هللادبع نب نمحرلادبع نع ءريمع نب كلملادبع
 اهاعوف يتلاقم عمس ًادبع هللا رضن» :ِكُ# هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو .هيقف ريغ هقف لماح برف ءاهغلبو اهظفحو
 .ثيدحلا ةمتت ركذو («هنم

 (0هجام نباو ,'"”يذمرتلا هاور

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .دوعسم نب هّللادبع نب نمح رلادبع نع «برح

 قففز

 «هيبأ نم دوعسم نب هللادبع نب نمحرلادبع عامس يف فلتخا :تلق

 1 2( .٠ 2 اخعلا

 . مهريعو «  يراحبلاو

 ثيدح نمو ء«دوعسم نبا نع .دوسألا قيرط نم ثيدحلا انيور دقو

 . "”مهيلإ هقرط قايسب مالكلا لوطي ءمهنع هللا يضر ةباحصلا نم تاعامج

 .قيفوتلا هللابو

 نع «عمسأ انأو هيلع ءيرق اميف ةزمح نب ناميلس انخيش انربخأ دقو
 يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :لاق ًانذإ ينادمهلا يلع نب رفعج لضفلا يبأ
 يضاقلا تعمس :لوقي ."”يسونبألا يلع نب هللادبع دمحم ابأ تعمس :لاق

 )١( مقرا" 4/8 ننسلا) رظنا 5564(.

 .( 760م5 ك5 ل#] لك » مقر) رظناو (؟7 مقر 248/١ ننسلا) رظنا (0)

 .(85681 مقر 24/8 ننسلا) رظنا (6

 .(5/١761بيذهتلا بيذهت) رظنا (4)

 .(515/؟بيذهتلا) رظنا .متاح وبأ ()

 دابعلا دمح نب نسحملادبع انخيش ةليضف «ةلقتسم ةلاسر يف ثيدحلا اذه قرط عمج (5)

 .هللا هظفح

 ثدحملا مامإلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث (4784) ةنس دلو (0)

 لاط نم الإ اهفرعي ال ىتلا «هنيناوقو ثيدحلاب ةفرعم هل اروتسم ةقث ناك .«قداصلا

 سمخ ةنس «ىلوألا ىدامج نم رشع سداسلا (008/8/15) ىف تام هب هلاغتشا
 .(؟الال/94١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ا/ا/



 يف و ّيبنلا تيأر :لوقي هللا همحر «''”يربطلا هللادبع نب رهاط بيطلا ابأ
 يتلاقم عمس ًاءرما هللا رضن» :تلق تنأ .هللا لوسر اي :تلقف ء«مانملا
 ؛للهتي © ههجوو .ثيدحلا هيلع تولتو «اهعمس امك اهادأ مث ءاهاعوف

 .(هتلق انأ معن) :يل لاقف

 هيلع يتءارقب ,"”يرم نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ انربخأو

 نب ليعامسإ انأ .«"””يىسدقملا ليعامسإ نب دمحم انأ :اولاق ةعامج يف
 نب يلع نب دمحأ انأ «يزارلا دمحأ نب دمحم انأ «يعراشلا حلاص

 ناورم نب دمحأ انث .«'”بارضلا ليعامسإ نب نسحلا انأ .'*مشاه
 :لاق :«"ثراحلا نب رشب انث «"”راتخملا نب ىيحي انث «'”ىكلاملا

 ةمالعلا مامإلا :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو نامث ("54) ةنس لمآب دلو )١(
 ًافراع ًالقاع ًاعرو ناكو ءاضقلا يلو «قلخ نع ثيدحلا ذخأو ولعب درفت «دادغب هيقف

 سمخ (400) ةنس لوألا عيبر يف «مهفلا تباث لقعلا حيحص تام .عورفلاو لوصألاب
 558/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو سمخ (546) ةنس دلو «يحلاصلا (9)
 نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (9/76) ةنس ىف تام ىازجأ انل ىور ًاففعتم ًاعناق

 000 .9/5"07 خويشلا مجعم) .ةرجهلا
 نآرقلا ظفح .:ىيبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس تس (05) ةنس ادرمب دلو (6)

 (165) ةنس تام ءادرمب ًابيطخ ءادنسم ًاهيقف ًامامإ ًاخيش ناكو «ةعامج ىلع هقفتو
 .(”7 77 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس

 ًارهد سانلا أرقأ «ةيرصملا رايدلا ءىرقم «يرصملا سابعلا وبأ :دامعلا نبا لاق (4)
 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو سمخ (444) ةنس لاوش يف تام ءًاليوط
 .(ا/ا#

 .يرصملا دمحم وبأ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثر ةرشع ثالث (1”7) ةنس دلو (6)

 يف تام «ةقث هنا هلاح نم رهاظلاو «لحتراو ثيدحلا يف زيمت «ةءورملا باتك فنصم

 0841/1١5(. ريسلا) رصمب ةرجهلا نم ةثامثالثو نيعستو يتنثأ (981) ةنس رخآلا عيبز

 وبأ هفعض «نيرخآ نيباتكو ةسلاجملا باتك فنصم .يرونيدلا ركب وبأ :يبهذلا لاق (5)

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيئالث (”75) ةنس تام هنأ يبهذلا ىأرو «ينطقرادلا نسحلا

 ١8//4717(. ريسلا)
 578/١14(. دادغب خيرأت) بيطخلا هنع تكس «لبنح نب دمحأ عمس يدادغبلا (0)

 -ةعمجلا موي يف تام ءدهازلا ثدحملا ملاعلا مامإلا :بيطخلا لاق ؛يفاحلاب فورعملا (4)

 ,7و2»2



 ملعلا لهأ نم دجأ ام :لوقي هللا همحر ؛''”"ضايع نب ليضفلا تعمس
 انم عمس ًاءرما هللا رضن» : ّيبنلا لوقل .ءةرضن ههجو يفو الإ

 . «ًاثيدح

 مدهو .ةرهازلا «.ةعيرشلا هذه ناكرأ هللا [ب/ك] مهلعج نيذلا مهو

 عجرت ىوه ىلإ زيحتت ةئف لكو «ةرهاظ تناكل مهالول «ةعينش ةعدب لك مهب
 ءمهتدع باتكلا نإف ثيدحلا باحصأ ىوس («هيلع فكعت ًايأر زيحتتو «هيلإ

 .ميظعلا روهمجلا مهف ءمهتبسن هيلإو مهؤيف هلو ّيبنلاو ءمهتجح ةنسلاو

 . '"”نيرهاق مهاوانو مهاداع

 هللا اهفرش ىنمب «يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انربخأ - 5

 ركاش وبأ انأ ءيزيمجلا هللا ةبه نب ىلع نسحلا وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس
 (©لاقبلا رادنب نب تباث ىلاعملا وبأ انأ ."”ىنوطالقسلا فسوي نب ىيحي
 .(ح)

 يلع نب شيعي اقبلا وبأ انأ «يت ىتشدلا دمحم نب دمحأ ركب وبأ انربخأو

 مصتعملا تام هدعبو «ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو عبس (771/) ةنس لوألا عيبر نم -

 439/٠١(. ريسلاو «71///دادغب خيرأت) .مايأ ةتسب

 مالسإلا خيش «تبثلا ةودقلا مامإلا يميمتلا يلع وبأ :يبهذلا لاق «درويبأب أشنو دلو )١(
 الضاف ناكو «ينطقرادلاو يلجعلا هقثو «ملعلا بلط يف لحتراو ٍةمئألا نع ذخأ

 .ةرجهلا نم ةئامو نينامثو تس )١845( ةنس تام .«ثيدحلا ريثك ًاعرو ًاملاع ًاليبن

 ريسلا) 4 /471١(.

 .ةيلاتلا ةياورلا يف امك مهرصنب كو ربخأ دقو .قحلا ىلع مهنأل (؟)

 يف تام ءدزي ملو (خيش) :هلوقب يبهذلا هفصو .نالام نبا بحاصب فرعي .يدادغبلا ()
 555/7١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو ثالث (87/7) ةنس نابعش

 «ةجحلا ثدحملا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع تس (415) ةنس دلو (54)
 ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام «نيثدحملا ةاقثو «ءارقلا نايعأ نم ًانومأم ةقث ناك

 54/١8 5١(. زيسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نامث (594)

32/8 



 دمحم وبأ انأ «ءبيطخلا دمحأ نب نمحرلادبع لضفلا وبأ انأ «'""”يوحنلا
 انأ ,"0ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انأ :الاق ."”يوغللا دمحأ نب رفعج
 انث .«روصنم نب دمحم نب نمحرلادبع انث ؛'قاقدلا دمحأ نب نامئثع
 نع ءءامسأ يبأ نع «ةبالق يبأ نع «ةداتق نع , يبأ انث .ماشه نب ذاعم

 ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :لاق ْكُلَو ّيبنلا نأ ءهنع هللا يضر نابوث
 ماشه نب ذاعم ثيدح نم كك ”ولسم هاور «هّللا رمأ يتأي ىتح ةروصنم ,.قحلا

 . ًايلاع الدب انل عقوف كلوي

 وبأ انأ ءرفاظ نب باهولادبع انأ ءميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأ انأ

 فرعي :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ثالث (هه#ب“) ةنس بلحب دلو ()

 (547/18) يف تام «فيناصت هل ةمالع ناك «نيدلا قفوم هبقل غياصلا نأب ًاميدق
 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس «ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا
 ١5(. 5/77 ريسلا)

 لوأوأ ةرشع عبس (4148 - )١9 ةنس رخآ يف هتدالو :يبهذلا ركذ «يدادغبلا دمحم وبأ (9)

 «ًاحلاص ًامهف ًاملاع ًانومأم ةقث ناك :رصان نبا لاق :لاقو «ةرجهلا نم ةرشع نامث

 .ةرجهلا نم ةئامسمخ (000) ةنس رفص يف تام ؛ءأدتبملا» بابك اهنم ةريثك ًابتك مّ
 .(178/19 ريسلا)

 ةئامعبرأو نيرشعو سمخ (4؟8) ةنس تام «قارعلا دنسم .يدادغبلا يلع وبأ (©
 :نيثدحملا تاقبطو 2٠1١78 ةركذتلا) .ةنس نونامثو عبس هلو «ةرجهلا نم

 ١715(.

 قارعلا دنسم «قداصلا رثكملا ثدحملا مامإلا خيشلا :يبهذلا لاق «يدادغبلا ورمع وبأ (4)
 ةنس تام ءًاتبث ةاقثلا نم ناكو «ليزهلاو نيمسلاو لزانلاو يلاعلا بتكم «ىعوأف عمج

 444/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامثالثو نيعبرأو عبرأ 245)

 :متاح وبأ لاق (ةلمهملا ءارلا ميدقتب) نازبرك هبقل :يبهذلا لاق «يئثراحلا ديعس وبأ (0)

 نم نيتئامو نيعبسو ىدحإ (؟١79) ةنس تام .يوقلاب سيل :ينطقرادلا لاقو «خيش

 .(؟87/5 ليدعتلاو حرجلاو 18/١7 ريسلا) .ةرجهلا

 نع «بويأ نع «دامح انثدح :اولاق ةبيتقو عيبرلا يبأو روصنم نب ديعس ثيدح نم (؟)
 ١7١(. مقر 01877“ ملسم حيحص) هب ةبالق يبأ

 رظنا دانسإلا اذهب ملسم يف هيلع فقأ ملو «ةبالق يبأ ىلإ فنصملا قيرط اذه (0

 .(ل/ ا ماقرألا ” ف

 م



 انأ ."”'يلافلا دمحأ نب يلع انأ «2"'”رابجلادبع نب كرابملا انأ «يفلسلارهاط
 :لاق ٠ (© فاقلا نمحرلادبع نب نسحلا انأ :«””يدنواهنلا قاحسإ نب دمحأ
 انث « ”يزارلا حيرس يبأ نب دمحأ انث «يرتستلا نامثع نب نسحلا انث
 نب نارمع نع .فرطم نع («ةداتق نع .ةملس نب دامح انث ءنوراه نب ديزي

 يتمأ .نم ةفئاط لازت ال» : ينو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نيصح

 .©9«ةعاسلا موقت ىتح قحلا ىلع .نيرهاظ
 يردأ الف ثيدحلا باحصأ اونوكي مل نإ :نوراه نب ديزي لاق (5)

 00ه نم

 نب دمحم ظفاحلا انأ «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انربخأو (5)

 انأ ءًاروضح نيسحلا نب ةحلط انأ «ينالديصلا رفعج وبأ انأ ءدحاولادبع

 نسحلا ٍوبأ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع ىدحإ )4١١( ةنس دلو )١(

 حيحص ًانيمأ ًاحلاص .ًارثكم ًاثدحم ناك ملاعلا ثدحملا «يرويطلا نباب فورعملا
 ةنس «ةدعقلا يذ فصن )600/1١/16( يف تام «لوصألا ريثك ًاتيص ًاتبث ةقث «لوصألا

 5١7/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخ

 باتك نم اهكلمي ناك ةخسن عاب :يبهذلا لاق ءرعاشلا يناتسزوخلا نسحلا وبأ (60)

 :همظن نم اهيلعو ةرهمجلا

 ينينحو اهدعب يدجو لاط دقل اهتعبو الوح نيرشع اهب تسنأ

 ينويد نوجسلا يف ينتدلخ ولو اهعيبأس يننأ ينظ ناك امو

 ةنس دودح ىف «ةرصبلاب هتافو تناكو ةقث ناك «يرصبلا هللادبع وبأ :بيطخلا لاق (9)
 1 .(”0/ "5/4 دادغب خيرات) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو رشع )4٠١(

 بتك «لصافلا ثدحملا باتك فنصم دمحم وبأ :يبهذلا لاق «يزمرهمارلا دالخ نبا (5)

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتس (”50) بيرق ىلإ شاع «ثيدحلا باحصأ داسو فنصو
 .(7/4  ا/ا"/15 ريسلا)

 نيعبرأو عضب ةنس يفوت ءظفاح ةقث :يبهذلا لاق «يزارلا رفعج وبأ حاّبصلا نب دمحأ (0)
 067/١١(. ريسلا) .(ةرجهلا نم نيتئامو

 ش .هجيرخت مدقت (5)
 «لبنح نب دمحأ مامإلاو «يراخبلا هللادبع وبأو «ينيدملا نب يلع ةمئألا لاق اذهبو (0)

 فرش) ةفورعملا هتلاسر بابلا اذه ىف يدادغبلا بيطخلا بتك دقو ءريثك ءالؤه ريغو
 يهو 07/811 مقر ثيدحلا حرش «174/197) يرابلا حتف رظناو (ثيدحلا باحصأ
 .ينيدملا نبا نعو ءدمحأ مامإلا نعو «يراخبلا نع ةدنسم ؛فنصملا دنع ةقحال

 ١م



 دمحأ نب قاحسإ انأ «نابح نب هللادبع انأ «ميهاربإ نب دمحم رذ وبأ يدج

 يبأ نبا انث  يراخبلا مامإلا ينعي - ليعامسإ نب دمحم انث .''"”يسرافلا

 رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةبقع نب ىسوم نع «دانزلا يبأ نبا انث «ءسيوأ
 ىلع يتمأ نم [أ//] ةفئاط لازت ال١ : لَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 . «ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ .قحلا
 . "”ثيدحلا لهأ ينعي :هللا همحر يراخبلا لاق

 وبأ انأ ءيركبلا نب يلع وبأ انأ ءءاجيهلا يبأ نب دمحم انربخأو

 .«فلخ نب ركب وبأ انأ «يوارفلا نب تاكربلا وبأ انأ «يناعمسلا نب رفظملا

 :لوقي ديمحلادبع نب يلع نب دمحم تعمس :لاق مكاحلا هللادبع وبأ انأ

 لئس ء«هللا همحر لبنح نب دمحأ تعمس :لوقي نوراه نب ىسوم تعمس

 باحصأ ةروصنملا ةفئاطلا هذه نكت مل نإ :لاقف ثيدحلا اذه ىنعم نع

 . "مه نم يردأ الف «ثيدحلا

 انأ :الاق نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس انربخأو (5)

 رابجلادبع انأ «؟؟”يورهلا هللادبع انأ «ءيفوصلا لوألادبع انأ «يتللا نب هللادبع

 هركذ دق «كريز نب دمحأ نب قاحسإ هنأ يل رهظ نكل ءةمجرت ىلع هل فقأ مل )١(

 يفو (59/5لامكلا بيذهت) يراخبلا مامإلا ةمجرت نم عضاوم يف يزملا ظفاحلا

 ةنس ناهبصأب انثدحو :يزملا لاق ,يدسألا ىلع ىبأ نب نارمع نب هللادبع ةمجرت

 كريز نب دمحأ نب قاحسإو :لاق مث  ةعامج ركذو - نيتئامو نيرشعو سمخ (؟18)
 .(500/5) رامس نب حلاص ةمجرت يفو 6١4/7 لامكلا بيذهت) .يسرافلا

 نبا ظفاحلا لاق (١99؟ مقر 2١77/١9 حتفلا عم حيحصلا) يف وهو هجيرخت مدقت (؟)

 جرخأو  يراخبلا ينعي  فنصملا مالك نم وه .ملعلا لهأ مهو :هلوق :رجح
 تعمس :لوقي  يراخبلا - ليعامسإ نب دمحم تعمس :لاق مث بابلا ثيدح يذمرتلا

 نئنس) رظناو ١514/١7( يرابلا حتف) .ثيدحلا باحصأ مه :لوقي ينيدملا نب يلع

 5١97(. مقر .488/4 يذمرتلا

 .(؟ :ثيدحلا مولع ةفرعم) رظنا (9)

 'ةئامث الثو نيعستو تس (*845) ةنس يف هلوم «يراصنألا ىلع نب دمحم نب هللا دبع (5)

 «مالسإلا خيش ريبكلا ظفاحلا «ةودقلا مامإلا ليعامسإ وبأ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ )481١( ةنس ةجحلا يذ ىف ىفوت

 .( هلة

 هذ



 تعمس :لاق يذمرتلا ىسيع وبأ انث «ىبوبحملا دمحم انأ «ىحارجلا

 : ينيدملا نبا لاقف «قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفث اط لازي ال» : ثيدحلا

 . (1)فيدحلا باحصأ مه

 نب دمحم ظفاحلا انأ :لاق مكاحلا ناميلس لضفلا وبأ اندشنأ []

 نابهو نب سيفنلا نب ميحرلادبع رصن وبأ مامإلا اندشنأ ءدحاولادبع
 :هسفنل «'"”ىثيدحلا

 ركذي ملع لجأ ثيدحلا ملع

 اهلك ةعيرشلا ماكحأل لصأ

 هؤايضو ىدهلا ىلإ قيرطلا وهو

 ةريس موقل فرعتمل هالول

 ىقتلاو ةداهزلا لهأ هلاجرو

 مهدجف هيلع مهسوفن اومقو
 دناعم لك كفإ هنع نوفني

 مهلام لاجر مهرد هلل

 مهايند نم تافام مهرض ام

 رسفي نيبتسملا باتكلا هبو

 روئيو اهلاكشإ ىجد ولجي

 رهزت تائلاألتم لئالدب

 رمعت نابم ايندلا هذه ىف

 ربص ةقشملا فلكيلع مهو

 رخوم ينهلا مهشيع ذيذلف

 لصف
 :امهو ناعون اهالعأ «ةددعتم خيشلا نع ةياورلا اهب دافتسي يتلا لمحتلا عاونأ

 )١( مقر .24848/4يذمرتلا ننس) رظنا 5١947(.

 ىملسلا : ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو عبس (ه١٠ا/) ةنس ةرونلا ةثيدحب دلو )0

 ءارعاش ابيدأ اهيقف ةحيرقلا داح ناك ءرعاشلا هيقفا ديفملا .«ظفاحلا مامإلا يدادغبلا

 .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع نامث (514) ةنس «راتتلا مايأ هربخ مدع ءانقتم ةقث اظفاح

 ريسلا) ١48/97(.



 . هظفل نم عامسلا

 . هيلع ةءارقلا وأ

 نأ يف ءاملعلا فلتخا دقو ءهيلع أرقي [ب/ال] ام عامس امهب قحتليو

 :لاوقأ ةثالث ىلع «هيلع ةءارقلا وأ ءىلعأ هظفل نم عامسلا

 وه اذهو ءذخألا يف بتارملا ىلعأ خيشلا ظفل نم عامسلا نأ :اهدحأ

 «"”ولمع هيلعو «لوصألا ةمئأو «قرشملا ءاملع رثكأ هيلع يذلا حجارلا
 .لوألا ردصلا

 نايفسو «ةفينح ىبأ لوق وهو . ىلعأ خيشلا ىلع ةءارقلا نأ :امهيناثو

 . نيرخآو ء«جيرج نباو «ةبعشو «يروثلا

 نع حيحصلا وهو ءزاجحلا لهأ رثكأ هيلعو ءءاوس امهنأ :اهئلاثو

 .هريغو يراخبلا بهذ هيلإو كلام

 حرصو «هثيدح هنأب هيلع ةءارقلا ةلاح خيشلا ّرقأ اذإ نوكي امنإ اذه مث

 نم ءًاتوكس بجوي ام مث سيلو «هنع لفاغ ريغ ءهل يراقلا رابخإ ىلإ غصم
 هب دادتعالاو «كلذب لمعلا روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاف .ةلفغ وأ هاركإ

 لوق ىلعو «ةيعفاشلا ةمئأ نم انباحصأ ضعبلو «ةيرهاظلا ضعبل ًافالخ
 لحمو .«كش الب خيشلا ظفل نم عامسلا نم ةجرد لزنأ يه روهمجلا

 ةزاجإلا ةجرد عاونألا هذه يلي مث «ىلوألا ةلاحلا وه امنإ «ةثالثلا لاوقألا

 : بتارم ىلع يهو ءعامسلا نع ةدرجملا

 ملعيو ءزاجملا كلذ خيشلا ربتعي نأ دعب ءاهب ةنرتقملا ةلوانملا اهالعأ

 ةعامج بهذ دقو «ينع هتياور يف كل تنذأ :بلاطلل لوقي مث هثيدح هنأ

 كلام لاق هبو «عامسلا لحم ةلاح اهنأ ىلإ نيمدقتملا ثيدحلا ةمئأ نم

 «نوققحملا هراتخاو روهمجلا هيلإ بهذ يذلاو «هنارقأو هخويش نم ةعامجو

 .(ثيغاربلا هولكأ) ةغل ىلع اذه (1؟)
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 نع ةدرجملا ةزاجإلا نم ىلعأ اهنكل ءعامسلا ةجرد نع ةطحنم اهنأ

 .اهركذ عضوم اذه سيل «ةريثك طورش عضوملا اذه يفو «ةلوانملا

 .كلذب هربخي ًالصفم هثيدح نم ءيشب هيلإ بتكي نأ يهو :ةبتاكملا

 لمعي هنأو ةزاجإلا تاجرد عفرأ نم اضيأ اهنأ ىلع ءاملعلا روهمجو
 «مهدعب نمو ةباحصلا نيب روهشم اهب لمعلاو ءانياحصأ ضعبل ًافالخ ءاهب

 .توافتلا

 :ةعبرأ ماسقأ ىلع يهف ةبتاكملاو ةلوانملا نع ةدرجملا ةزاجإلا امأو

 « نيمسم ةعامج وأ ًانيعم ًابلاط زيجي نأب : نعمل نّعملا ةزاجإ : اهدحأ

 «لمعلا هيلع رقتسا يذلا حيحصلاف «ةامسم بتك وأ «نّيعم باتك ةياور

 نمو ءملسمو «يراخبلاو «دمحأو [/4] ىعفاشلاو «كلام بهذم وهو «هب

 اهؤاعدتسا «ةبطاق ثيدحلا لهأ لعف هيلع رقتسا يذلا لب .كلذ ىلع لمعلا

 هيوري ام لك ةزاجإلاب معي لب «هتايورم نم نّيعملا ريغ ةزاجإ :اهيناثو

 ناذهو «تايورملا نم ًآنّيعم ًائيش سانلا نم نّيعم ريغل ةزاجإلا :اهثلاثو
 :اهنم فعضأو «لوألا مسقلا ةجرد نع ناطحنم ناعونلا

 بلاطلاو ءزاجملا يورملا يف ماهبإلا عمتجي نأ :وهو عبارلا عونلا

 « ةريثك ثحابم اهلك ماسقالا هذه يفو «كلذ فعض يف بير الف هل زاجملا

 .ماكحألا ةياهن ةمدقم يف ةطوسبم اهتركذ دقو ءاهركذ عضوم اذه سيل
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 حتفلا وبأ ةزاجإلا ماسقأ نم لوألا مسقلا ىنعم يف يندشنأ دقو [1]

 «يفلسلا رهاط وبأ انأ «جاور نب دمحم وبأ انأ :لاق هيلع يتءارقب يشرقلا

 «يدنواهنلا هللادبع وبأ انأ «ىلافلا نسحلا وبأ انأ «يفريصلا نيسحلا وبأ انأ

 ثعشألا ابأ تعمس :لاق 2 -اطشم فسوي انث «دالخ نب دمحم وبأ انث

 ءدادغب لهأ نم ةعامج ّىلإ بتك :لوقي ."”يلجعلا مادقملا نب دمحأ

 : مهيلإ تبتكف ةزاجإ ينولأسي

 لوسر باتكلاو مكيلإ ىباتك هنإف هومهفاف اذه ىباتك

 ومهملع يف رصب مهل مهتيقل لاجر نم عامس هيفو

 لوقأو هتلق دق ام نولوقت 2 مكنإف ينع هووراف متئش نإف

 ”9لوقنموهل لوقعم ريغت  امبرف هيف فيحصتلا اورذحاف الأ

 لزي مل هب لمعلاو «ةزاجإلا عاونأ ىلعأ نم عونلا اذه ناك املو

 هللا ردق ام ليصافت باتكلا اذه ىف تركذو «ىلاعت هللا ترختسا ءأرمتسم
 - ةّنملاو دمحلا هلو  ىلاعت

 نم ٠  مهتكردأ نيذلا يخويش نم اهتعمس يتلا «تايورملا نم هب يل

 ام نود «تالوطملا جيراختلاو «تاربتعملا تافنصملاو .«تاهمألا بتكلا

 ىوري ام ركذ ىلإ كلذ يدؤيو ءهركذ لوطي هنإف .هعيمج يف ةزاجإلاب هتيور
 ءازجألاو .مالسإلا نيواود نم ىقبي ال تيسخو «عبرأو ثاللثو نيتزاجإب

 امك هبقل هنأل (نبا) نودب هنأ يل حجرت يذلاو ميملا مضب (حاطشم نبا) لصألا يف )١(
 هبقلو «يميدكلا فارو «يلمتسلا دمحم نب فسوي :لاق ةهزن يف ظفاحلا ركذ
 يف (نبا) نودب يزمرهمارلا هركذ دقو (180١/؟ باقلألا يف بابلألا ةهزن) .حاطشم
 .(5685ص لصافلا ثدحملا) رظنا ءروكذملا دنسلا قايس

 بحاص ناك ءظفاحلا ةقثلا مامإلا :يبهذلا لاق «نيتنسب روصنملا توم لبق دلو (؟)
 .ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو ثالث (؟61) ةنس رفص ىف تام .«قدصلا هلحم ثيدح

 1 0519/37 ريسلا)

 حيضوتو «97ص عاملإلاو "٠8ص ةيافكلاو «455ص لصافلا ثدحملا) رظنا (6

 .("75/7 راكفألا
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 ترصتقا لب «لالمإلا ىلإ كلذ يضفيف ءالصفم ركذيو الإ ءيش ةيثيدحلا
 تأدب [ب/8] هرئاس ىل زيجأو هنم ًائيش تعمس وأ «هلامكب هتعمس ام ىلع

 هللا ةمحر لبنح نب دمحأو ىعفاشلاو كلام «ةثالثلا ةمئألا بتكب ًالوأ
 ءاهريغ مهتافنصم نم يل عقو امو «ةتسلا بتكلا مهدعب تركذ مث .مهيلع

 ريغ «لوألاف ةافو لوألاب ًاثدتبم «ةفنصملا رابكلا بتكلا كلذ دعب تركذ مث
 تركذ مث «باوبألا ىلع ةفنصملاو «ةباحصلا ىلع ديناسملا نيب قرفلا عارم

 مث «يل عقو مهجيراختو ةمئألا نم تاعامج تافنصم يف ًالصف كلذ دعب

 جيراختلا يف ًالصف مث ءاهعامس يل قفتا يتلا ةجرخملا تانيعبرألا يف ًالصف

 دعب بعوتسا ملو ؛خويشلل ةجرخملا دئاوفلاو ءاهتعمس يتلا تاخيشملاو
 «لالمإلا ىلإ جرخيو «لوطي اهديناسأ ةقايس نأل «ةدرفملا ءازجألا كلذ

 مدعل «دالبلا لهأ نم اهنم ةيوارلا ديري نمل ةدئاف كلذ يدجي ال امبرو

 نم روهشملا ىلع ترصتقا اذهلف «ءازجألا كلت بلاغ ىلإ هلوصو
 لكل تقسو ءًادج ةيلاع اهتعمس يتلا ءازجألا نم ًاريسي الإ مهّلل «تايورملا

 ثيدحلا جرخأ امبرو «ةفلتخملا ديناسألا نم هب يل عقو ام هتركذ ام

 نم امإ «ةيلاعلا ثيداحألا نم ماقملا هيضتقي امم «ةمجرت لك يف نيثيدحلاو

 نم ىلعأ يل عقو اذإ «هيلإ وزعم وه نم ثيدح نم وأ روكذملا باتكلا
 ىلإ اريسي تضرعت امبرو «برغتست ىرخأ قيرط نموأ ؛باتكلا كلذ
 «كلذل باعيتسا نود هلاجر ضعب ىلإ ةراشإ وأ «هركذأ دانسإ حيحصت

 اهيوري نمل ةزاجإلا اهب لصحتل ءاهديناسأب تاعومسملا ليصفت دوصقملاو

 ال نأو «ةرخآلاو ايندلا يف كلذب عفني نأ لوؤسملا ىلاعت هللاو .ًالصفم

 دنع هتمحرب انالوتي نأو «ةرساخ هليصحتو ملعلا بلط يف انتقفص لعجي

 ءانتابوح رتسيو ءانتالز رفغي نأو «ةرهاسلا ىلإ مايقلاو «ةرفاحلا يف لوزنلا

 .ليكولا معنو انبسح وهو «همعنو هلضفو همركو هنمب

© © © 

 /ما/



 اطوملا باتك ١

 «يحبصألا رماع يبأ نب سنأ نب كلام هللادبع يبأ ةرجهلا راد مامول

 عماج لن :ليقو ؛ءاملعلا نم ةعامج دنع مالسإلا يف فنص باتك لوأ وهو

 .كلذ ريغ :ليقو «هلبق ةملس نب دامح

 خيشلا «""يموزخملا ريكب نب هللادبع نب ىيحي قيرط نم هب ينربخأ
 .«يديوسلا يسيقلا موتكم نب فسوي نب ليعامسإ ادفلا ونبأ حلاصلا دنسملا

 هعيمجب انأ :[أ/4] لاق ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس روهش يف هيلع يتءارقب

 ثالث ةنس هيلع ًاعامس «يشرقلا ةزمح نب دمحم نب مركم لضفملا وبأ

 :مهنم ةعامج ينزاجأ دقو «ةئامتسو نيثالثو

 ةهماو 1 قفز .٠

 مامإلا ايركز وبأ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامو نيسمخو سمخ )١66( ةنس دلو )١(

 «ناخيشلا هب جتحا «تارم أطوملا كلام مامفأ نم عمس ؛«قودصلا ظفاحلا ثدحملا

 .ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس رفص نم رشع سماخلا )7971/١7( ىف تام

 517/٠١(. ريسلا)

 خيشلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نامث (044) ةنس بجر يف دلو (؟)

 نيثالثو سمخ ةنس بجر نم يناثلا (5///758) يف يفوت ءرمعملا دنسملا نيمألا

 . 05/57 ريسلا) ةرجهلا نم ةئامتسو
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 ,"نوراه نب دمحم نب يلعو .''”ينيسحلا بلاط يبأ نب ىسومو
 الإ ءاذه مركم نم ًالماك هعمس مهنم لكو ."9ليلخ نب رمع نب نسحلاو

 نب دمحأ نب ةزمح ىلعي وبأ هعيمجب انأ :لاق هيلع هرضح هنإف ليلخ نبا
 :لاق ةئامسمخو نيسمخو عبرأ ةنس هيلع ًاعامس .'*”يملسلا سراف

 .'”يسدقملا رصن نب ميهاربإ نب رصن حتفلا وبأ دهازلا هيقفلا انأ
 رفعج نب دمحم ركب وبأ انأ «ةئثامعبرأو نينامثو عست ةنس هظفل نم ًاعامس
 ركب وبأ انث :لاق ةثامعبرأو نيثالث ةنس نالقسعب هباتك لصأ نم ,'"”يساميملا

 قفل

 ففإ

 رف

 قم

 )هر
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 .هللادبع وبأ جاحلا :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ (51754) ةنس دلو

 يف تام «ىربكلا ننسلا هتاعومسم نم ءايمأ يماع ًارجض ةياورلا يف ًاريسع ناك
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو عبرأ )0/١4 ةنس حبصلا ةالص دعب ناضمر

 ”ففرشلا
 نيرشعو نامث (578) ةنس دلو «يقشمدلا يوسوملا بلاط يبأ نب يلع نب ىسوم
 يف تام .هللا ءاش نإ هب سأب ال ناكو ءايشأب درفنا .ةجحلا يذ يف ةئامتسو
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع سمخ (/15) ةنس ةدعقلا يذ
 "4ك
 ٍيقشمدلا نسحلا وبأ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عبس )5١1( ةنس دلو
 ًائيد الضاف ًاريخ ناك «ةرهاقلاب ةماعلل ثيدحلا ءىراق ءرمعملا حلاصلا ثدحملا خيشلا

 رشع )7٠١١( ةنس رخآلا عيبر يف تام .ةخيشم هل اوجرخو ءايشأب دّرفت ءادهاز
 .(١81/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 مركم نم عمس (أبيرقت) ةرجهلا نم ةثامتسو نيثالث (510) ةنس دلو «يدركلا يلع وبأ
 .هيلع اومحازتو هب اوحرفو )7١5( ةنس ىف «هيلع اورثعف تبث هديب ناكو ءأطوملا
 نم ةئامعبسو نيرشع ةنس رخآلا عيبر ثلاث (770/4/) يف تام «ريثكلاب ثدحو
 ١١5(. 2118/5 ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا
 نم ةئامعبرأو نيعبسو ثالث ةنس ةجحلا يذ ىحضألا موي )47/11/٠١( يف دلو
 رفص يف يفوت .تمسلا نسح ًاخيش ناكو .كلام أطوم عمس :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا
 7 9:7/5١”(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبس (961ا/) ةنس

 ةمالعلا مامإلا خيشلا :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع )5١١( ةنس لبق دلو
 فيناصتلا بحاص يعفاشلا هيقفلا «مالسإلا خيش ماشلا ديفم ثدحملا «ةودقلا
 ةنس مرحم رشاع )440/1١/٠١( تام .؛بهذملا يف عربو ىلمأو فنص «يلامألاو
 .(14 - ١5/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيعست
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 الخ «ةئامثالثو نيعبسو نيتنثا ةنس :«'"”يزغلا فيصو نب سابعلا نب دمحم

 انث :لاق يزغلا نم يساميملل ةزاجإ هنإف «باتكلا رخآ ىلإ نوهرلا باتك نم
 .هركذف ريكب نب ىيحي انث «"0يزغلا يدزألا جرفلا نب نسحلا يلع وبأ

 هيف ًاضيأ ىورو «رثكأف هحيحص يف يراخبلا هنع ىور اذه ريكب نب ىيحيو

 ""نشخ مالك هيف يئاسنللو ءهنع لجر نع هباتك يف ملسمو
 عمس ':2*'دلخم نب يقب لاق ءنيحيحصلا يف هب نيخيشلا جاجتحاب
 «ةمئألا نم ةعامج هفصوو ؛ةرم ةرشع عبس كلام نم أطوملا ريكب نب ىيحي

 تامو «ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس دلو «ىوتفلاب رصبلاو ملعلا يف ةمامإلاب

 .هللا همحر رفص فصن يف نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس

 هنع عفدنم ؤه أ

 ففز 1 ع عاش ع 7

 رصن حتفلا يبأ خويش رابك نم «فيصو نبا نع أطوملا يوار يزغلا :دامعلا نبا لاق )١(

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو سمخ (0#84) ةنس لاوش ىف تام «ءىسدقملا

 ه0 تارذشلا)

 ءيزغلا حتفلا نب نسحلا نع ءأطوملا يوار ريبكلا دنسملا خيشلا :يبهذلا لاق (؟)

 نم ةئامثالثو نيعبسو نيتنثا (71/7) ةنس يف تام «سأب هب ام «ريكب نب. ىيحي بحاص

 1 .0251/15 ريسلا) .ةرجهلا
 ةيلع انأرق ءأريخ الإ انيأر ام :لاقف يلع ابأ مكاحلا هنع لأس ثدحملا :يبهذلا لاق (5)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامئالثو ىدحإ (*01) ةنس ىلإ شاع «هباتك لصأ نم أطوملا

15 ). 

 ١٠١8(. نيكورتلاو ءافعضلا) رظنا .فيعض :لاق (4)

 مامإلا :يبهذلا لاق «ليلقب اهلبقوأ ةرجهلا نم نيتئام )3٠١( ةنس دودح يف دلو (5)

 ءامهل ريظن الو دنسملاو ريسفتلا هل «يسلدنألا نمحرلادبع وبأ «مالسإلا خيش ةودقلا

 ًاسأر ًاحلاص ءادهتجم ًامامإ ناكو «ثيدح راد امهب سلدنألا تراص نيذلا دحأ وهو

 دهش ك لاقي ؛هللا ليبس يف نيدهاجملا رابك نم ةوعدلا باجم ؛لمعلاو ملعلا يف

 تس ةنس ؛ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل (78//6) يف تام «ةوزغ نيعبس

 586/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو

 :وهو «هتمجرت يف ركذ سلدنألا ىلإ ثيدحلا لقن يف هكراش يذلا هليمز :تلق

 .(448/17 ريسلا) يف هتمجرت رظنا .يناورملا حاضو نب دمحم ظفاخلا مامإلا

 هللا يضر فوع نب نمحرلادبع دلو نم وه «ةرجهلا نم ةئامو سمخ )٠١١6( ةنس دلو (5)

 -عمسو هب هقفتو سنأ نب كلام مزال ؛ةرجهلا راد خيش مامإلا هيقفلا :يبهذلا لاق ءهنع
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 نب هللادبع دمحم نب دمحم هللادبع وبأ لذعملا حلاصلا :ناخيشلا

 نب يلع نسحلا وبأ ثدحملا ردصلاو ؛''”ينالقسعلا نب نمحرلادبع
 يتءارقب يي يدزألا لاله نب دحاولادبع نب نمحرلادبع نب رمع نب دمحم

 ."”يكبلعبلا نب دمحم نب نمحرلادبع نيدلا رخف مامإلا انبحاص ةءارقو

 نيرشعو سمخ ةنس ناضمر رهش يف ءًاءالو نيموي يف ًاعيمج امهيلع
 هب ينربخأو ءامهنم لوألا خيشلا ىلع ةياورلا يف دامتعالاو «ةئامعبسو

 نب رمع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انأ :مهلك اولاق ةزاجإ انجويش نم ةعامج
 .(ح) .رجاتلا  ناهربلا نباب فرع - '؟”يطساولا رضم

 ءعفان نع «كلامل ةعوفرملا ثيداحألا نم هيف ام عيمج تأرقو

 ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع ء«رانيد نب هللادبع نعو ءرمع نبا نع

 نب دمحم نيدلا دعس فراعلا خيشلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نيدلا

 وأ ىدحإ ةنس تام «عفادم ريغ ةنيدملا لهأ هيقفو يصاق ناكو هنع هنقتأو ءأطوملا هنم -

 5/1١١"4(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو نيتنثا

 «بعصم يبأ ةياور أطوملا رضم نبا نع ثدح :ظفاحلا لاق ءيقشمدلا نيدلا مجن )١(
 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالث ةنس لوألا عيبر ثلاث (70//) يف تام
 5281١/79(. ةنماكلا

 «ةخيشم هل تجّرخو «مهفيو ركاذيو خيراوتلا نم ءايشأ رضحتسي ناك :ظفاحلا لاق (؟)

 نيرشعو مست (/19) ةنس رخآلا عيبر يف تام .بعصم يبأ ةياور أطوملاب ثدح
 .(189/# رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 ريخو نيد هيف ناك :ظفاحلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو سمخ (586) ةنس دلو (9)

 ةدعقلا يذ يف تام ؛ةنسح تاعومجم هلو .«بهذملا ىلع هقفلا نقتأو ؛ةماعلل عفنو

 .(5261/9 رردلا» .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيثالثو نيتنثا (ا/87) ةنس

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو ثالث (697) ةنس دلو «يرضملا نيدلا يضر قه

 يف يفوت .قلخ هنم هعمسو «يوارقلا روصتم نم ملسم حيحص عمس

 ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو عبرأ ةنس «بجر رشع يداح )1١//,154(
 .(م#
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 :لاق باتكلا رئاس ينزاجأو 2( ”فوصتلا يف خسارلا مدقلاو .ثيدحلا

 لاق ءهيلع يتءارقب .""يناكذألا قفوملا نب نامثع ورمع وبأ هلك هبانأ

 ىلع نب دمحم نب ديؤملا نسحلا وبأ انأ :ًاعيمج ناهربلا نباو اذه

 انأ © يريحبلا دمحأ نب دمحم نب ديعس نامثع وبأ انأ «'*”يدّيسلا

 نب قاحسإ وبأ انأ .'”'”يسخرسلا دمحأ نب رهاز يلع وبأ هيقفلا

 "”يمشاهلا دمصلادبع نب ميهاربإ

 هنظأ ءميدق توف امهنإف «ءةاقاسملاو ضارقلا باوبأ ىوس ءهللا همحر

 كلام نع .«يرهزلا بعصم وبأ انث 2

 لجأ وه هلوق يئالعلا نع لقنو ؛يبهذلا ظفاحلا هيلع ىنثأ دقو هتمجرت تمّدقت )١(

 ثيدحلاب هتيانعب مث هللا لضفب ؛فوصتلا يف نيلاغلا نم نوكي ال نأ ىسعو .يخويش
 ١١(. .الص) رظنا .همهفو

 .(174/؟دييقتلا ليذ) بعصم يبأ ةياور أطوملا عمس ()

 نيدلا يضر :يبهذلا لاق. ,.ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو عبرأ (0754) ةنس دلو (6)
 نيدّيسلا نب هللا ةبه نم أطوملا عمس «ناسارخ دنسم رّمعملا ءيرقملا ؛مامإلا خيشلا

 )311/٠١/5١( يف يفوت ءاليلج ًائرقم ًاريخ ةقث ناكو ءاشأب دّرفت «قيتعلا توفلا ىوس
 .(4١3/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عبس ةنس لاوش نم نيرشعلا

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث (447) ةنس لوألا عيبر يف دلو (4)

 ًاخيش ءءاهقفلا دحأ ناكو أطوملاب دّرفت «هتقو دنسم دباعلا حلاصلا «ملاعلا مامإلا خيشلا

 نيثالثو ثالث ةنس رفص نم نيرشعلاو سماخلا 2مم ه) يف تام ًاريخ ًاملاع

 ١5/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 جحو دئاوف هل تجّرخو «دادسلا ىلع ًانامز ثّدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ()
 لوألا عيبر يف يفوت «ثيدحلا يف ةقث اريبك اخيش ناكو ؛«ءالمإلا سلجم دقعو ءازغو

 18/*1١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ (401) ةنس

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعستو عبرأ (5944) ةنس دلو (5)

 نع (ضارقلاو ةاقاسملا» توفب أطوملا هدنع ناك «نيثّدحملاو ءاّرقلا خيش ةمآلعلا مامإلا

 ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «يريبزلا بعصم يبأ بحاص «يمشاهلا ميهاربإ ريمألا
 49/5/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو عست (”89)

 ىلمأو ءأطوملا باتك بعصم يبأ نم عمس «قودصلا دنسملا ريمألا :يبهذلا لاق (0
 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو سمخ ةنس مرحملا لوأ )56/١"( يف تام .«سلاجم

 .(971/18 ريسلا)
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 .ةزاجإلاب هاورف هدعب نمل وأ .يسخرسلا رهازل

 .ماكحألاو ةّنسلا يف ًامامإ «ةنيدملا لهأ هيقف ناك ءاذه بعصم وبأو
 ثيداحأ هيفو ءتآطوملا ربكأ نم اذه هؤطومو .هب هقفتو ةدم ًاكلام مزال

 ءامهيحيحص ىف ناخيشلا هنع ىور .تاآطوملا نم هريغ ىف تسيل ةريثك

 تام «.هنع لجر نع «يئاسنلا ىورو «.هجام نباو «يذمرتلاو .دواد وبأو

 ءةنس نيعستو نيتنثا نع «نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس .ناضمر رهش يف
 , 20 ةمح ر

 نب ىلع نب دمحم ىضاقلا تعمس :2””ىنطقرادلا نسحلا وبأ ظفاحلا لاق

 هيبأ عم ءيمشاهلا دمصلادبع نب ميهاربإ عامس تيأر :لوقي «"””نابيش مأ
 بعصم يبأ نم عومسملا ءلصألا رهظ ىلع ًالماك بعصم يبأ نم أطوملل
 ىبأ نع ؛؟”ىمهسلا فسوي نب ةزمح هاكح ام دري اذهو ءًاحيحص ًاميدق ًاعامس

 عمسأل دمصلادبع نب ميهاربإ ىلإ تلحر :لاق هنأ :2*”قارولا ؤلؤل نب نسحلا

 .هتمج رت تمذدقت )١(

 ىيبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو تس (”05) ةنس دلو «يدادغبلا رمع نب يلع ()

 ءيرقملا «ةذباهجلا ملع مالسإلا خيش ءدّرجملا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 يفوت «تاءارقلا يف فنص نم لوأ وهو ءايندلا ةمئأو ملعلا روحب نم ناك ثدحملا

 ةئامثالثو نينامثو سمخ ةنس «ةدعقلا يذ نم نولخ ثالثل )88/1١/9"( سيمخلا موي
 45١(. - 4149/15 ريسلا) .ةرجهلا نم

 هللا يضر سابع نب هللادبع دلو نم ءهدج ىلإ بسن .ءيلع نب حلاص نب دمحم وه (*)
 ةأجف تام .ًمامإ ردقلا ربيك ًالضاف ًالتين ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءهنع
 .(5؟5١/75 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو عست (*”59) ةنس ىلوألا ىدامج يف

 مساقلا وبأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيعبرأو فين ةنس دلو (5)

 ةنس تام «للعلا يف ملكتو فيناصتلا فنص ءانقتم اظفاح امامإ ناك ءناجرج ثدحم
 /459/١1(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث (578)

 نم نيتئامو نينامثو ىدحإ (؟١8) ةنس دلو «يدادغبلا دمحأ نب دمحم نب يلع (5)

 ءيدر هنأ ريغ قودص وهو :يناقربلا لاق -:هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 ةثامئالثو نيعبسو عبس (*9/7/) ةنس مرحم يف يفوت «ةرم ريغ فحص دقو «بتاكلا
 91/١5"(. ريسلا) .ةرجهلا نم
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 نبا نأل «نيلوقلا نيب يفانت ال هنأ عم .ًاحيحص ًالصأ هل رأ ملف ءأطوملا هنم

 . هققحتو هدجو هريغو .ءطقف لصألل هتيّؤر الإ فني مل ؤلؤل

 ةملسم نب هللادبع نمحرلادبع يبأ مامإلا ةياور نم أطوملاب ينربخأو
 نب ميحرلادبع نب دمحأ ةئبا بنيز دمحم مأ ةحلاصلا ةخيشلا :2''يبنعقلا

 انأبنأ :تلاق هيقابل ةزاجإو «هنم ةعطقل اهيلع ًاعامس ."”يسدقملا دحاولادبع

 قاحسإ وأو 2« "”قيلُعلا نب زعألا نب لئاضف نب زعألا رصن وبأ ناخيشلا

 :الاق اهنم ةباتك نايدادغبلا «“*رّيخلا نب ملاس نب دومحم نب ميهاربإ

 باتك الخ اهيلع ًاعامس «يربإلا رمع نبا دمحأ تنب ةدهش ةبتاكلا انتربخأ

 وبأ انأ :تلاق ةزاجإ هب انتربخأ :هدحو رّيخلا نبا لاقف [أ/١٠] داهجلا

 نب نامثع ورمع ونبأ انأ ,فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ نيسحلا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءريسيب ةرجهلا نم ةئامو نيثالث )١10( ةنس دعب دلو )١(
 ام :ةعرز وبأ لاق «ناخيشلا هنع ثدح «مالسإلا خيش ةودقلا تبثلا مامإلا :هيلعو

 تام ءأطوملا هنع ىورو ًانمز ًاكلام مزال «يبنعقلا نم ينيع يف لجأ دحأ نع تبتك

 .(158  '؟هال/١٠ ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو ىدحإ (؟١7) ةنس مرحملا يف

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (545) ةئنس تدلو ؛لامكلا تنبب ةفورعملا (9)

 تناكو «ةزاجإلاب ءازجألا نم ريعب رقو ردقب تدّرفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر ظفاحلا

 يف تتام «رابكلا بتكلا اهيلع اوؤرقو ةبلطلا اهيلع محازتو «ريثكلا تور ةرّيخ ةنيد
 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأ ةنس «ىلوألا ىدامج رشع عسات (4/0/1)

 7١(. 9/9 ةنماكلا

 ًانيد ناكو يبنعقلا أطوم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةقدنب نباب فرعي (

 ةنس بجر رشع سداس () يف تام «ةياورلا يلاع ةوالتلا ريثك ءًالضاف ًارّيخ

 .(7578/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عست

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ثالث ةنس (659) يف دلو (5)

 يلاع ًالضاف ًانيد ًاحلاص ناك «ةليوط ةدم أرقأو ءريثكلا عمسو تاياورلاب الت :هيلعو

 عيبر رشع عباس 8/5/1 يف يفوت «لامكلا تنب بنيز هتازاجإب تدّرفت «ةياورلا

 .(77 8/9“ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث ةنس هرخآلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامعبرأو ةرشع ىدحإ )41١( ةنس دلو :«يدادغبلا (6)

 يف تام ءايرحتم ًاعضاوتم ةقث * ًاحلاص ناك «ةقثلا ملاعلا ليبنلا خيشلا :هيلعو انيلع

 157/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا (447) ةنس نابعش
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 ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم ركب وبأ انأ .'""فالعلا تسود نب دمحم
 ىلع تأرق :لاق ىبنعقلا اتث «"””ىبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «''”ىعفاشلا

 . كلام

 دقو لادبألا نيحلاصلا ةمئألا نم ناكو هنأ اذه ىبنعقلا لاح ىفخي الو

 يف ناخيشلا هنع ىورو ءأطوملا ىور نم ةماع ىلع ينيدملا نبا يلع همدق

 «نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةئس مرحلا ىف ةكمب تام ءاريثك امهحيحص
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 0 شا همحر

 يلاوع يف ةجرخملا ءازجألا نم هتعمس ام ركذ كلذب لصتي اممو

 :هنمف «كلذ وحنو ةيثيدح ةنارغ وأ «كلام مامإلا

 نب دمحمعم نب دمحم دمحأ ينأ مكاحلل )كلام يلاوع باتك

 يب رق ءءازجأ ةعبرأ يف | ىبأ لدعلا هتأرق ءءازجأ ةعبرأ ىف .'”ظفاحلا قاحسإ

 بيطخلا هنع بتك .دنسملا قودصلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق )١(

 نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث (4758) ةنس رغص يف تام ءاقودص ناك و ةعامجو

 .(40/1/11/ ريسلا) .ةرجهلا
 مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيتس (7550) ةنس دلو (؟)

 محازتو «ةعامج نع ةياورلاب دّرفتو هرمع لاط «قارعلا دنسم «هيقفلا ةجحلا نقتملا

 نيسمخو عبرأ (”84) ةنس ةجحلا يذ يف تام .هدانسإ ٌولعو هناقتإل ةبلطلا هيلع

 9/١5”(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 بوقعي وبأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامو نيعستو فين دلو (6)

 ةنس «لاوش يف تام «ةداسلا ءاملعلا نم ةقث ناك ءظفاحلا قودصلا مامإلا «يدادغبلا
 5٠١/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعستو عبرأ

 نيذلا نم نوكي نأ وجرأف (لادبألا) نم هنأب هل فنصملا فصو امأ .هتمجرت تمّدقت (4)

 .ًاتوقمم ناك الإو «كلذ يف ةنسلاو باتكلا جهن نوزواجي ال

 .(5) مقرب 2548 :ص ءهدعب ام رظنا (5)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعست ةنس دودح يف دلو ريبكلا مكاحلا (5)

 مامإ ملعلا روحي نم ناك «ناسارخ ثدحم تبثلا «ةمالعلا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع

 (”ا9/8) ةنس ءلوألا عيبر رهش يف تام «فينصتلا ريثك ,ثيدحلا ةعنص يف هرصع

 أ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو نامث
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 00 6 ءا رك 2ع( .

 جرفلا وبأ .انأ 000 ًاعامس ,'"”يباطرفكلا باهولادبع نب زيزعلادبع
 رهاظ نب , رهاز مساقلا وبأ انأ 2 يفقثلا دعس نب دومحم نب ىيحي

 انأ ”يذورجنللا نمحرلادبع نب دمحم دعس وبأ انأ :«'*”ىماحشلا
 :لاق ام هيف هثيدح نويع نمو ءظفاحلا دمحأ وبأ مكاحلا

 «كلام انث ءبعصم وبأ انث ءدايز نب ميهاربإ نب دمحم انربخأ ١٠١

 فن 5
 نب ةمقلع نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع « ديعس نب ىيحي ينئددح

 انيلع هللا ةمحر ظفاحلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس (575) ةنس دلو )١(
 دجسم هل ءًاروبص حورلا ليوط ناكو ءدّرفتو ةخيشم هل تجّرخو هرمع لاط :هيلعو
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ )91١( ةنس ناضمر رهش ىف تام «ةقلحو
 .(717/ ةنماكلا رردلا)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامسمخو نيعبسو عبس (919) ةنس لاوش يف دلو (؟)
 0605/0 0 يف تام ٠ ءءازجأ ضعبب ضعبب دّرفت ءًفاتسأ ًادنسم ًاخيش ناك , :هيلعو انيلع

 "ظل نافو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبرأ )4١5( ةنس دلو يناهبصألا (9)

 لوصأ هلو «هتياور رشنل لحتراو عمس «ملاعلا ليلجلا دنسملا خيشلا :هيلعو انيلع
 نم ةئامسمخو نينامثو عبرأ (084) ةنس ءابيرغ ناذمه برقب يفوت ءهدلاو هل اهانتقا
 ١15/9١(. ريسلا) .ةرجهلا

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيعبرأو تس (4545) ةنس ةدعقلا يذ يف دلو (4)

 عمس «ناسارخ دنسم رّمعملا «ديفملا ثدحملا ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 رشاع )077/4/٠١( يف روباسينب تام ءًاضقيتم ًارثكم ناكو «لحرو ةياورلا بحأو

 4/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو ثالث ةنس رخآلا عيبر

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو. نيتسلا ("55) دعب دلو يروباسينلا )(

 نيسمخو ثالث (4617) ةنس رفصيف يفوت ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتناو ريثكلا ىور :هيلعو
 1 00١1/18. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيعبس ةنس )١/( لبق دلو «يراصنألا ديعس وبأ (5)
 «ةعبسلا ءاهقفلا ذيملتو «هنامز يف ةئيدملا ملاع ءدّوجملا ةمآلعلا مامإلا :هيلعو انيلع
 )١47( ةنس تام ءأتبث ةقث ناكو «ةريحلا ءاضق ىلوت .كلام مامإلا ةنيدملا ملاع خيشو
 4841١(. - 1458/8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامو نيعيرأو ثالث
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 لامعألا امنإ» : و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر رمع نع .صاقو

 . همامتب ثيدحلا «ةينلاب

 « يبنعقلا نع 27 هيحيحصلا يف وهو ءأطوملا يف سيل ثيدحلا اذهف

 :اهنم قرط ةدع نم «لجرب قيرطلا اذه نم ىلعأ يل عقو دقو .كلام نع

 هيلع يتءارقب «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ يضاقلا انخيش ينربخأ ام

 ميهاربإ نب ىيحي انأ ,©"”يفقتلا لضفلا نب , مساقلا انأ «يفلسلا نب ظفاحلا
 دمحأ وبأ انث «ظفاحلا ينابيشلا بوقعي نب دمحم هللادبع وبأ انث :(””يكزملا
 :لوألا لاق 2 يدعسلا هللادبع نب ميهاربإو 5 0ءارُغلا باهولادبع نب دمحم

 ديعس نب ىيحي انث :الاق نوراه ن نب ديزي انث :يناثلاو .«ءنوع نب رفعج انث

 .هركذف .«يراصنألا
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 )١( حتفلا عم حيحصلا) رظنا ١/ 245مقر  2١مقر 21901 :ملسمو ١98(.

 يبهذلا لاق ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو عبس ("91!) ةنس دلو «يناهبصألا هللادبع وبأ (9)

 ءاهثدتعمو ناهبصأ سيئر «تقولا دنسم رّمعلا ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ريثكلا ىور «يلاوعلا دئاوفلاو «تايفقثلاب ةفورعملا رشعلا دئاوفلاو نيعبرألا بحاص

 نينامثو عسست (4894) ةنس بجر يف تام ٌامظعم ًاردص ناكو ءهنامز يف دّرفتو

 8/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو فين ةنس دلو «هدلبب ةيكزتلا خيش (6)

 يف يفوت «ناقتإو عرو ىلع ةدم ىلمأ ,ًادهاز ًاريخ ًاليبن ةقث ًاخيش ناك :هيلعو انيلع
 748/١0(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبرأ )4١4( ةنس ةجحلا يذ

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامو نينامثلا دعب دلو «ءكمح نباب فرعي يروباسينلا قه

 ناكو .ةمشحو ةلالجو ًاملعو ًالقع روباسين خياشم هجو ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نيعستو فين نع تام ءاهيف هيلإ عجريو «ةيبرعلاو ثيدحلاو هقفلا يف يتفي ًانومأم ةقث

 .(505/17 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعستو نيتنثا (؟597) ةنس رخاوأ يف ةنس

 يف نابح نبا هركذو ءهب فختسي ناك هنأل ءةجح الب ملسم هزمغ قودص يروباسينلا (5)

 .(8//31 تاقثلاو 54/١« لادتعالا نازيم) .تاقثلا
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 (')كلام يلاوع -
 !يزارلا بويأ نب ميلُّس خيشلا يبأ مامإلل "0 " ”" 7 17 3

 نب دحاولادبع مراكملا وبأ انأ :لاق هيلع يتءارقب «'"”يبلغتلا ىرصص

 وبأ ريبكلا ظفاحلا انأ ءاعامس «'*”يدزألا لاله [ب/١٠] نب نمحرلادبع

 مساقلا وبأ بيسنلا انأ «*”يقشمدلا ركاسع نب نسحلا نب يلع مساقلا
 .ميلس حتفلا وبأ انأ 0«"'"ينيسحلا ميهاربإ نب يلع

(00 

(00 

 رف

0 

00 
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 )/١٠١91( مقر (”0) ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم سرهف يف ينابلألا خيشلا هركذ

 )375١4- 57١( ىف (”81) ثيدح .كلام يلاوع :لاق

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو فين ةنس دلو «يعفاشلا حتفلا وبأ

 عبس (441) ةنس رفص يف تام ؛ًاثدحم ًائرقم ًاهيقف ةقث ناك ؛مالسإلا خيش مامإلا : هيلعو
 /5548/١(. ريسلا) . . جح نأ دعب «ةدج برق رحبلا يف ًاقيرغ .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو

 ظفاحلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (576) ةنس دلو «نيدلا مجن

 ةرشع ثالث (9/17) ةنس لاوش ىف تام «ةركاذملا نسح ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 30/4/١(. ١ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو
 ىدحإ (541) ةنس بجر ىف ىفوت «ىقشمدلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر دامعلا نبا لاق

 0000 .09927/8 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو
 نم ةئامعبرأو نيعستو عست ةنس مرحم لوأ )4494/١/١( يف دلو «قشمد خيرأت بحاص

 دوجملا ءريبكلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 «ةريثك سلاجم ىلمأو ءريثكلا فنصو لحرو ريثكلا عمس ؛«نيدلا ةقث ماشلا ثدحم

 ةئامسمخلو نيعبسو ىدحإ ةنس ءبجر رشع يداح نينثالا ةليل (هابارال/١1) يف يفوت

 .(هالا )885/5١  .ةرجهلا نم

 نيرشعو عبرأ (47514) ةنس دلو ءهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا دلو نم يقشمدلا

 ةقثو ًامظعم ًاقودص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامعبرأو

 نيرشع بيطخلا ظفاحلا هيلع بختنا «ةياورلاو رثألاو ةعامجلاو ةئسلا لهأ نم ءًاثدحف

 عبارلا (008/4/54) يف تام ءةعيشلا نم دحأ هالوتي ال نأ هتوم دنع ىصوأ .ًاءزج
 . ةميظع ةزانج هل تناكو «ةرجهلا نم ةئامسمخو نامث ةنس ءرخآلا عيبر نم نيرشعلاو

 08/١19"0. ريسلا)
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 (')كلام يلاوع " 
 (؟9بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل

 (؟”يناتسرحلا نب ميركلادبع نب دمصلادبع نب نامثع ورمع وبأو "2 يحلاصلا

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأو .“ ”يخونتلا مي ميهاربإ نب ليعامسإ نب ركاش رسيلا وبأو
 نب فسوي نساحملا ونبأ و .' "لعبا فورم نب ناميلس نب دمحأ انخيش

 انأ :لوألا لاق ًاعيمج مهيلع ًاعامس نورخآو ''”يدركلا ميهاربإ نب دمحم

(000 

 قف

 فيفا

 قف

 ف

 فلا

 فا

 ثيداحأ يلاوع :لاق .«7594 :ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف يف ينابلألا خيشلا هركذ

 مقر )5894/١( سسؤملا عمجملا يفو )١  5١(. ق )٠١١( عومجم «سنأ نب كلام
 .(أ/87١ق) سرهفملا مجعملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق 6

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نيتنثا (”837) ةنس دلو يدادغبلا

 بحاص تقولا ثدحم «دقانلا ظفاحلا يتفملا ةمالعلا دحوألا مامإلا :هيلعو انيلع

 ةنس ةجحلا يذ عباس (157*/١؟/7/) نينثالا موي يف تام «ظافحلا ةمتاخو فيناصتلا

 .(3985- الا/ل0/14١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو ثالث

 هللا ةمحر ظفاحلا لاق ؛ ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع ثالث (71) ةنس دلو يسدقملا

 ةيحلاصلاب تام .ًانقتم ًاملاع ناكو دافأ جّرخ ءًاعامسو ًاخيش ًارثكم ناك :هيلعو انيلع

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نينامثو عست ةنس «لاوش نم رشع سماخلا 0/1/1 ةليل

 .(84/4 رردلا)

 (977؟5). ةئس ةجحلا' يذ ىف .تامو «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث (548) ةنس دلو

 1 .(04/* رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس
 انيلع هللا ةمحر ظفاحلا لاق (ًابيرقت) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ (560) ةنس ىف دلو
 نيرشعو تس ةنس نابعش عسات (777/8/4) يف تام «ةياورلل ًابحم ناك :هيلعو
 .(5814/؟ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 هلزع كلذلو روزلا ةداهش يف لخدي هنكل زيمتم لضاف بيدأ :يبهذلا لاق «سابعلا وبأ

 ةيبطاشلا ضرعو تاءارقلا درفأ «ةميقلا ةداهش نم قشمدب هئاضق مايأ يف يريرحلا نبا

 ةئامعبسو ةرشع يتنثا (١72؟) ةنس رخآلا عيبر يف تام ءديج مظن هلو «يواخسلا ىلع

 407/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم

 لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (567) ةنس دلو «رسيلا يبأ نبا طبس

 ةجحلا يذ يف «تاعرذأ يف تام «هنم عمسو عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر ظفاحلا

 .(7857/8 رردلا) .ةرحهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس (1/717) ةنس

 ل



 نب فسوي رهاطلا وبأو «ىفئارطلا رصان نب دمحأ «2”ءانبأ نمحرلا دبعو هللادبع

 ركاش نب ميهاربإ نب ليعامسإ انأ :نوقابلا لاقو ."”يسدقملا فسوي نب رمع
 دمحم وبأ انأ « *”يعوشخلا رهاط وبأ ميهاربإ نب تاكرب انأ :اولاق ؛"””يخونتلا
 .؟”يملسلا ةرمح نب ميركلادبع دمحم وبأو .””ينافكألا نب دمحأ نب هللا ةبه

 .بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا انأ :الاق امهدحأ وأ
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 ("7كلام يلاوع تادايز - ؛
 يماحشلا رهاط نب رهاز مساقلا يبأل

 نب دمحأ :الاق رجح نبا ظفاحلا هعبتو يبهذلا هركذ ام الإ ءةمجرت ىلع امهل فقا مل )١(

 دبعو نمحرلادبع :هانبا ءيقشمدلا مث يورصبلا (فلأ نودب) يفيرطلا ناعط رصان

 «ةيدنئه ط .49 :لاجرلا ءامسأ ىف هبتشملا) .هوحنو ىعوشخلا نع ايور ؛هللا

 1 .( مابه هبتشملا ريرحتب هبنتملا ريصبتو

 (558) ةنس ىف تامو «ىعوشخلا نع ىور هنأ ؛هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا ركذ (؟)

 1 0000 .#007/8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو سمخ
 نباو «يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو عست (089) ةنس دلو «نيدلا يقت مامإلا (9)

 ديج رعش هل ءأئشنم ابتاك ناك «مهدنسو نيثدحملا ريبك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر دامعلا
 نيتنثا ةنس ءرفص نم نيرشعلاو سداسلا (587/؟7/؟55) ىف ىفوت «ةلادعو ريخ هيف «ةغالبو

 .(”* 8/8 تارذشلاو 2١144٠١ ظافحلا ةركذت) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو
 هللا ةمحر: يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع )0١١( ةنس رفص يف دلو يقشمدلا (54)

 ةنس رفص يف تام «هيلع اورئاكتو ءدّرفتو ريثكلا ىور «ماشلا دنئنسم :هيلعو انئيلع <>

 .("ههرإ؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو نامث (044)

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو عبرأ (5445) ةنس دلو يراصنألا (©)

 يف تام «ريثكلا بتك ًارثكم ًاظفاح .هعمجو ثيدحلاب اينعم ءًاضقيتم ًاتبث ةقث ناك : هيلعو
 - .01975/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو عبرأ ةنس مرحملا سداس (974/1/5)

 ىف ىفوت «ًالهس ًاروتسم «ةقث ًاخيش ناك «نيئرقملا ليكو : هيلعو انيلع هللا ةمحز يبهذلا لاق (5)

 00000 .0500/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو تس (015) ةنس ةدعقلا يذ

 -يف يبهذلا لاق (ب/6١) سرهفملا مجعملا يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق (0
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 نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأو ؛'"'”يسدقملا ينغلادبع ظفاحلا نب هللادبع
 . 1 قفقز 8 5 .ءاو 5

 هللادبع وبأو :«2*”دهازلا يسراوفلا ابنطلا نب دمحأ سابعلا وبأو «"”يزملا

 نب دمحمو «ىرم نب ميهاربإ نب دمحمو .ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم

 34 2ووعسم نب ىلع نب دمحأ سابعلا وبأو ,؟*”هئادلادبع نب دمحأ نب رمع
( 

 دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ انأ :اولاق مهيلع ًاعامس نويحلاصلا

(000 

 قف

 فيفا

 قف

 كف

00 

 (؟10/؟ سسؤملا عمجملا) .كلام يلاوع ًاضيأ هسفنل جرخو )١1١/٠١(: ريسلا يف هتمجرت
 .اذه يماحشلا قيرط نم مكاحلل كلام يلاوع ةياور )74/١”( ًاضيأ هيفو

 لاق ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأ ءتس (5457) ةنس ناضمر يف دلو نيدلا فرش
 ملعلا لهأ نم ًالضف .ًاحلاص ًاليلج ًاخيش ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ناظفاحلا
 ًاضوتي وهو ةأجف تام ءءاضقلا يلوو سّردو ىتفأو «هقفتو ريثكلاب دّرفت «نيدلاو

 نم ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا ةنس «ىلوألا ىدامج لوأ )777/6/1١( يف برغملا ةالصل

 وهو (نيسحلا) رردلا يف ءاجو 051/1 رردلاو 270/١ خويشلا مجعم) .ةرجهلا
 .ققحملا كلذ ىلإ راشأ دقو «نسحلا هباوص أطخ

 «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث (554) ةنس نابعش يف دلو ءزعلا نب نيدلا يقت
 ةرخآلا ىدامج يف تام «هلزيجأو خويشلا رضح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 58/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (9/77) ةنس

 ةخيشم يلوو عبسلاب الت :هيلعو انيلع هللا ةمحر ظفاحلا لاق «يريرحلا نيدلا نيز
 نم ةئامتسو نيرشعو تس (875) ةنس تام «ةنايصو عضاوتو ريخو نيد هيف «ءاّرقلا

 6801/١(. رردلا) .ةرجهلا

 يبهذلا لاق ءيحلاصلا ءيرقملا ,ةدّحوم ءاب مث نون مث ةلمهملا ءاطلا ديدشتب

 سان هب عفتناو «لبجلا دجسمب بّقلي ناك «نيحلاصلا رايخ نم :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث (!/77) ةنس رخآلا عيبر يف تام ءريثك

 9/١(. خويشلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو فين ةنس دلو «يرصانلا طابرلا مامإ

 نيتنثا (757) ةنس رخآلا عيبر يف تام «ءيرقملا هيقفلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(5014/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو

 «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (2557) ةنس ةجحلا يذ يف دلو ءيّمع بقلملا

 0778 ةنس تام «قلخلا نسح ًاعضاوتم ًانيد ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 .(الال/١ خويشلا مجعم) . ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث
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 دمحم نب ريخلا دعس تنب ةمطاف هللادبع مأ انأ ءاعامس .'”يسدقملا

 .ًاروضح رهاط نب رهاز انأ :تلاق «'"”يراصنألا
© © © 

 (7كلام بئارغ نم لوألا -
 جيرخت هيف هيلع فلتخاو اطوملا يف هنع ىوري امم

 (*)يناتسجسلا دمحأ نب جلعد دمحم يبأ

 قاحسإ يبأ ينابرلا ىلع .هللا اهفّرش ىنمب هتأرق ءمخض ءزج وهو
 ةكمب مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم مامإ «يربطلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهارنإ
 :لاق «ىلاعت هللا اهفّرش

 هيلع ًاعامس «يزيمجلا نب هللا ةبه نب يلع نسحلا وبأ هب انأ -
 نب نسحلا يلع ونبأ انأ :تلاق ةبتاكلا جرفلا نب دمحأ تنب ةدهش انتربخأ

 ناذاش نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ 21 ناملس نب دمحأ
 ينعي - نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ام هثيدح نويع نمو .جلعد انث «زازبلا

 عفان نع كلام انث «ةقث وهو :«2"”قاقدلا ةلبج نب نابح انث  ظفاحلا لامحلا

 لاق «ةرجهلا نم. ةئامسمخو نيتسو تس (6575) ةنس اهب دلو ءادرم بيطخ ىسلبانلا )١(

 «هتايورم ترشتناو ثدحو عمس «هقفتو نآرقلا ظفح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 .(758/9 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس (505) ةنس يف يفوت

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو نيتنثا (077) ةنس ناهبصأب تدلو ءًارجات ًاثدحم اهوبأ ناك (؟)

 «ةزاجإلاب اهنع يورو تثدحو «.قلخ اهل زاجأو تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 .(417/81) ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامتس ةنس «لوألا عيبر نماث (500/6/8) يف تيفوت

 .هيلع فقأ مل (0

 هللا همحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو عست )١894( ةنس دلو ورجاتلا يدادغبلا (15)

 هل تناكو ءاهريغو نيمرحلا نيب ب ةراجتلل هتالوج لاح ءةرثك فصوي ال ام عمس : هيلعو انيلع

 نيقب نيرشعل )6١1/5/50”( ىف تام «ةقث ناكو «ثيدحلا لهأ ىلع فوقو هلو ةميظع لاومأ
 .(”ه 370/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو ىدحإ ةنس «ىلوألا يدامج نم

 .ةدهش ةمجرت يف كلذكو ءهخيش ةمجرت يف ركذ هلو .هتمجرت ىلع فقأ مل ()
 لادتعالا نازيم) .باذك :يدزألا لاق :يبهذلا ظفاحلا لوق الإ ءهتمجرت ىلع فقأ مل (5)

 ١155/9(. ناسللاو «151/؟ لامكإلاو )17/4/١« فلتخملاو فلتؤملا رظناو
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 . ""ًاعبرأ يشاجنلا ىلع ربك لَو ّيبنلا نأ) :امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 نع كلام انث «ريكب نب ىيحي انث ؛« "”ناحلم نب دمحأ انثدح - 4
 نمؤملا» :4َو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ءرمع نبا نع عفان

 ناذه سيلو "0ءاعمأ ةعبس ىف لكأي رفاكلاو .دحاو ءاعم ىف لكأي

 ام ةبسنب كلام مامإلا ثيدح اهيف عقو جيراختلا هذهف .أطوملا يف ناثيدحلا

 ةينامث اهعيمج يف كلام مامإلا نيبو ينيبو «ةثالثلا تاطوملا ةياور نم مدقت
 ءاذه نم ىلعأ «نيسمخلا ىلع ديزت ةريبك ثيداحأ يل عقو دقو «لاجر

 .اباتك اهل تدرفأ «تاقث لاجر ةعبس اهيف كلام نيبو ىنيب

 :اهنمو

 نب ىسيع دمحم وبأو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انربخأ ام - 9٠
 اجنملا وبأ انأ :الاق امهنم لك ىلع ىتءارقب «نايسدقملا نمحرلادبع

 تدنن يبين لضفلا مأ انتربخأ «ىسيع نب لوألادبع انأ «يتللا نب هللادبع

 مساقلا وبأ انث «ءحيرش يبأ نب دمحأ نب نمحرلادبع انأ :تلاق دمصلادبع

 نع .كلام ينثدح «يديزلا هللادبع نب بعصم انث «يوغبلا دمحم نب هللادبع

 نجم يف مطق ة هللا لوسر نأ) :امهنع هللا يضر رمع نبا نع : عنا
 .؟*”(مهارد ةثالث

 ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ ِةُو هللا لوسر ىهن) :لاق هبو - ١

 نم هفقارطأو وه )١748( ثيدح (14) باب زئانجلا (5408 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 هقثو ريكب نب ىيحي بحاص :هيلعو انيلع هللا همحر ظفاحلا لاق «يدادغبلا مث يخلبلا قفز

 .(ةالانلا ريسلا) ٠ ةرجهلا نم نيتئامو نيعست (9؟9950) ةنس يفوت «ينطقرادلا

 نم هفرطو (07844) ثيدح (١؟) باب ةمعطألا ١١59( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (*)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 هفارطأو وه (51/468) ثيدح )١7( باب دودحلا ١455( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ١7١7( :ص) يف ملسم هجرخأو .امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع ثيدح نم
 .رمع نبا نع «عفاث نع قرط نم )١1585( "5ثيدح )١( باب دودحلا
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 كلام باحصأ نع ,©”7دواد وبأو "لسمو ,7"2يراخبلا امهاور (ودعلا

 .ايلاع مهل الدب عقوف ءهنع

 هللا يضر رمع نبا نع ءرانيد نب هللادبع نع .كلام نع هبو - "1
 نع «يئاسنلا هاور .(هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن كلو ّيبنلا نأ) :هنع

 نع .بويأ نب ىيحي نع ؛ثيللا هدج نع ءهيبأ نع «بيعش نب كلملادبع
 .يئاسنلا نم هعمس يخيش نأكف «“*'هب كلام

 انتربخأ هللا ةبه نب ىلع نسحلا وبأ انأ «ةزمح نب ناميلس انربخأو "3

 انث . يدهم نب دحاولادبع انأ ءةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ «ةبتاكلا ةدهش
 نع كلام انث «'"”ليعامسإ نب دمحأ انث ءىلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا
 ,0ءابأ نأ ,"”تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ىنربخأ ءديعس نب ىيحي
 عمسلا ىلع هي هللا لوسر انعياب) :لاق هنع هللا يضر ةدابع نع [ب/١١] هربخأ
 نأو ءهلهأ رمألا عزانن ال نأو «هركملاو طشنملاو ءرسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو

 )١( باب (١5<ص) يف يراخبلا هجرخأ ) )1١79ثيدح 5484٠.

 .هب عفان نع قرط نم )١1859( ثيدح (7؟14) باب ١44٠( :ص) ملسم هجرخأ (؟)

 73941١. ثيدح (84) باب (87/#) يف دواد وبأ هجرخأ (6)

 قيرط نم (7/1584) ثيدح (88) باب عويبلا (81/4) ىربكلا يف يئاسنلا يف وه (4)

 .(4588) ثيدح (":5/9/) ىرغصلا يف كلذكو ءهب كلام نع «ةبيتق

 نم ةئامثالثو ةرشع نامث (*14) ةنس دلو «ىنورزاكلا ىسرافلا دعبألا دجلا ىلإ بسن ()

 ريثكلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «تايلماحملا يبهذلا ذخأ هنع «ةرجهلا
 نم ةئامعبرأو رشع )4٠١( ةنس بجر يف تام ءًنيمأ ةقث ناكو هتيص دعبو «دّرفتو

 .(7713/119/ ريسلا) .ةرجهلا

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «دادغب ليزن يندملا يشرقلا يمهسلا ةفاذح وبأ (1)

 يف كلام نع هثيدح يف ينطقرادلا ملكت «كلام نع ىور نم ةمتاخ ثدحملا مامإلا

 عست ةنس رطفلا موي )١194/٠١/١( يف تام «لطابلا دّمعتي نمم نكي ملو ءأطوملا ريغ

 )155/١7(. ريسلا .ةرجهلا نم ةئامو نيسمخحو

 هقثو «ةجح يندم هيقفلا «يراصنألا تماصلا وبأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (0)

 .(9١٠//ه ريسلا) .ةعرز وبأ

 نم نيعبسلا دعب تام .6 هللا لوسر دهع ىلع دلو «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا (4)

 .(هرداصمو نيعباتلا ءامسأ ركذ) رظناو .ةقث وهو «ةرجهلا
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 ,؟يراخبلا هاور (مئال ةمول هللا يف فاخن ال انك امثيح «قحلاب موقن وأ لوقن
 .هب كلام نع «سيوأ ىبأ نبا نع

 نب مساقلاو «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس انربخأو 15

 "ادمحأ نب هللا رصن نب ليعامسإ ادفلا وبأ هيبأ مع نباو ءركاسع نب رفظم

 تنب ةيده دمحم مأو ركش نب رمع نب دمحأ ةئبا بنيز دمحم مأو ؛' ””يسدقملا

 لاق ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس يتللا نب هللادبع انأ : :اولاق ًاعامسو ةءارق يلع

 انأبنأ :'؟”ساحللا نب دمحم نب دمحم انأ «ًاعامس نوقابلاو «ًاروضح :دعس نبا
 انأ ,'9تلصلا نب ىسوم نب دمحم نب دمحأ انأ «'"”يرسبلا نب دمحأ نب ىلع

 نبا نع «كلام نع .«يرهزلا بعصم وبأ انث «يمشاهلا دمصلادبع نب ميهاربإ

 هذهب وهو (9144) ثيدح (47) باب ماكحألا ١16١١( :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
 .هدارفأ نم ةقايسلا

 نم ةئامتسو نيرشعو عست (574) ةنس رفص يف.دلو «يقشمدلا لضفلا وبأ نيدلا رخف (9)
 «نيدتو ةالص نم ظح هلو ةخيشم هل ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع ىدحإ )0١١( ةنس رفص يف يفوت
 .(ا4/

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو ىدحإ (51) ةنس دلو دمحم وبأ (9)
 ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ )77١( ةنس تام «هنامز يف دّرفتو ريثكلا ىور :هيلعو انيلع
 .(”ا0/7/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم

 ؛ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث ةنس دلو «نابجلا نباب فرع ءراطعلا يلاعملا وبأ (4)
 ةقث ءًاقودص ًافيفع ًاحلاص ًاخيش ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 عيبر رشع ع عسات 2057/4/1 يف تام .يرسبلا نبا ةزاجإب ريثكلا ىور .عامسلا
 458/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نيتنثا ةنس رخآلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث (554) ةنس دلو «يدادغبلا (©)
 تام «ةياورلا هنع ترشتناو ريثكلاب ثدح َهَقْن ةقث ًاملاع ًاحلاص ًاخيش ناك :هيلعو انيلع

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو عبرأ ةنس ناضمر سداس (41/4/4/16) يف
4/1 ). 

 لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو عبرأ (8؟54) ةنس دلو .يدادغبلا مث يزاوهألا (5)
 ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت ءًاحلاص ًاقودص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 .(19//1417 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو عست (504)

 لادن



 ىلعو حتفلا ماع ةكم لخد ينو هللا لوسر نأ) : هنع هللا يضر سنأ نع «باهش

 راتسأب قلعتم لطخ نبا هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاج ءهعزن املف رفغملا هسأر

 نم ةعامج نع .'''ةتسلا ةمئألا هاور («هولتقا» : كيو هللا لوسر لاقف ءةبعكلا

 .ًايلاع مهل ًالدب عقوف «هنع كلام باحصأ

 نب هللادبع انأ ءًاعامسو يتءارقب فسوي نب ليعامسإ انربخأو 8

 نب دمحم انأ ءيرسبلا نب يلع انأبنأ ءساحللا نب دمحم انأ ءىتللا

 ديعس نبا وه ديوس انث  يوغبلا ينعي  هللادبع انث :"”يبهذلا نمحرلادبع

 و هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع ؛كلام نع

 . "”«ةقفنملا ديلا ايلعلا ديلاو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» :لاق

 يف اهتبعوتسا دقو هللا همحر كلام ىلاوع نم ثيداحأ ةدع هذهف

 ْ .انلاثمأل عوقولا ةزيزع يهو ءهركذ مدقتملا باتكلا

 عست ةنس لوألا عيبر نم رشع عبارلا يف هللا همحر مامإلا ةافو تناكو

 «ةئامو نيعبسو
8 00 .)2 

 . هنع هللا يضر ةنس نيعست نبا وهو

 :ص) يفو (1845) ثيدح )١8( باب ديصلا ءازج (”55 :ص) ىف يراخبلا هجرخأ )١(

 (484) باب «يزاغملا (881 :ص) يفو (”:044)ثيدح (118) باب «ريسلاو داهجلا 17

 باب جحلا باتك (484 :ص) يف ملسم هجرخأو «سنأ ثيدح نم اهلك (4783) ثيدح

 ثيدح (148) باب ؛داهجلا باتك )75١7/4( يف يذمرتلاو (185- 449) ثيدح (84)

 داهجلا باتك (174/6) يف دواد وبأو «بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (114)

 ثيدح )1١17( باب جحلا باتك 7٠١ -3١١( /8) يف يئاسنلاو (5186) ثيدح (1717/) باب

 .(5808) ثيدح (18) باب داهجلا باتك (488/5) يف ةجام نباو (7988 07851

 نم نولخ لايل عبسل )//308/6١( يف دلو .ءشغلا نم بهذلا صلخم رهاط وبأ (7)

 انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو سمخ ةنس «لاوش

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو ثالث (87) ةنس ىفوت «ةقث ناك :امهيلعو

 .(2917/؟دادغب خيرأتو 5

 ثيدح نم (7180) ثيدح (9) باب اياصولا (587/ :ص) يف يراخبلا هجرخأ (0)

 07١7 :ص) يف ملسم هجرخأ فنصملا ثيدحو .هفارطأو وه ليوطلا مازح نب ميكح

 5*٠١(.  ة95) ميكح ثيدح كلذكو )44  #"٠١( ثيدح (*"7) باب ةاكزلا

 ١١9(. :ص) يف بولطملاو ١177 - 4/8 ريسلا يف هتمجرت رظنا (5)

 للملا



 (!)دنسملا باتك - "

 مامإلا ثيدح نم
 هيلع هللا ةمحر ,")7يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأ

 هفيناصت نم هل عقو امم 5 "'مصألا سابعلا وبأ هجرخ يذلا وهو

 . هنع ناميلس نبا عيبرلا نم ًاعومسم

 قل

(١ 

 ةرفز

 قف

 رئاس نمو (مألا) نم هثيداحأ طقتلا امنإو «ًادنسم يعفاشلا فلؤي مل :يلشعرملا لاق
 «(*45ت) يروباسينلا يومألا فسوي نب بوقعي نب دمحم مصألا سابعلا وبأ هبتك
 ةنس قالوبب مألا شماهب عبطو (ه105) ةنس دنهلاب ًاميدق عبط .دنسملا عماج وهف
 .(يعفاشلا دنسم بيترت) ناونعب (ه١/11) ةنس ةرهاقلا يف عبطو ما

 (ب/8 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاقف هتاطوطخم امأ
 (؟؟4) ثيدح دنهلاب ةيفصآلا يفو 59١( .؟44) ثيدح «ةيرهاظلا يف هتاطوطخمو
 يفو (594 2؟595) مقرب ةنيدم يارس يفو (”58) مقرب ثلاثلا دمحأ يارس يفو
 مقرب نيدلا يلو يفو (07 .875) مقرب هللا ضيف يفو (615) مقرب الم دارم
 مقرب يتيبرتسشت يفو (414) مقرب هللا راج يفو )١١454( مقرب حتاف يفو (815)
 ثيدح ةرهاقلاب تعلط ىفو (197/# )148“1١7. ثيدح ةرهاقلا يفو (94#"1 201
 رظنا (4775) مقرب دنقشطو (0078 ال05 :41) ثيدح رهزألاو (549)
 سسؤملا عمجملا) 187/1١/١(. نيكزسو .747/6 ةيبرعلاب ناملكورب)
 .(/57ت

 .(44 - 5/٠١ ريسلا) يف هتمجرت رظنا

 نم نيتئامو نيعبرأو عبس (1417) ةنس دلو يروباسينلا فسوي نب بوقعي نب دمحم
 ةقث ناك ءرصعلا دنسم ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا

 يف يفوت ءهدجسم يف ةنس نيعبس نذأو «ةنس نيعبسو تس مالسإلا يف ثدح ءانومأم

 نم ةئامئالثو نيعبرأو تس ةنس هرخآلا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا ("45/4/59)
 487/١8 15١0(. ريسلا) .ةرجهلا

 اهلبق وأ «ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو عبرأ )١9/4( ةنس دلو يعفاشلا مامإلا بحاص

 لاطو عمس «ريبكلا هيقفلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ماعب
 إلا موي )370/١١/5١( يف تام .«ثيدحلا باحصأ هيلع محدزاو ءهمسا رهتشاو هرمع

 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبس ةنس «لاوش نم تلخ نيرشعو ىدحإل نينث
 .(ةمال/١؟

١١.7 



 نب رمع تنب ةريزو دمحم مأ [أ/5١] ةحلاصلا ةخيشلا هب ينتربخأ

 يتنثا ةنس ؛هعيمجب عمسأ انأو اهيلع ةءارق «ءيخونتلا اجنملا نب دعسأ

 هنم ةعطقل ًاعامس «يسدقملا ةزمح نب ناميلس يضاقلا انخيشو «2”ةرشع

 نب نيسحلا هللادبع وبأ انأ :اولاق ةزاجإ نورخآ ةعامجو «هيقابل ةزاجإو

 هيلع ًاعامس «يعبرلا دمحم نب كرابملا

 نيثالث ةنس كلذو ةثلاثلا يف انأو :لاقف ناميلس انخيش ىوس

 رهاط نب دمحم لضفلا يبأ ظفاحلا نب رهاط ةعرز وبأ انأ «ةثامعبسو

 نالع نب روصنم نب يكم نسحلا وبأ انأ ؛هيلع ًاعامس ؛””يسدقملا
 سابعلا وبأ انأ «'*”يريحلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ انأ ؛"”يجركلا

 ناميلس نب عيبرلا دمحم وبأ انأ ءمصألا فسوي نب بوقعي نب دمحم

 .هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا انأ «يدارملا
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 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع تس )9/١( ةنس تتام دقو نيتنسب اهتوم لبق )١(

 لاق ٍ؛ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ :ليقو نينامث (180) ةنس يرلاب دلو يزارلا (6)

 نم ًائيش مهفيال ًارجات ناك ءرّيخلا قودصلا دنسملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ةئامسمخو نيتسو تس (855) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت ءاحلاص ًاخيش ناكو «ملعلا

 7١/*680(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو عست وأ عبس (791/) ةنس دلو ()

 ةبلطلا لحتراو دّرفتو هرمع لاط ءرّمعملا دنسملا سيئرلا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع

 ىلإ ًائنسحم «ءاسؤرلا نيب ًادومحم هب سأبال «ةديج ةحيحص هلوصأ تناكو «هيلإ

 ىدحإ ةنس ؛ىلوألا ىدامج خلس )491/0/٠( يف ناهبصأب تام «ءاملعلاو ءارقفلا

 ْ 71/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو سمخ (”58) ةنس دودح ىف دلو يروباسينلا (4)

 ةاضقلا يضاق «ناسارخ دنسم ثدحملا ملاعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ثيدحلاو لوصألا يف فنص «ثيدحلا يف ةقث ناكو ءًاعامس هنارقأ حصأ نم ناك

 نيرشعو ىدحإ )47١( ةنس ناضمر يف تام ءىرمأ مُحفو مكاحلا هيلع ىنث

 /85/١1”"(. ريسلا) .ةرجهلا نم تي

٠١4 



 (١)ننسلا باتك - *
 يعفاشلا هللادبع يبأ مامإلل

 !ينزملا ىيحي نب ليعامسإ ميهاربإ يبأ مامإلا ةياور ١ ٠و .
 ءازجأ ةعبرأ وهو

 نب فيطللادبع بلاط 5 انأبنأ :لاق عمسأ انأو هيلع ةءارق يقشمدلا
 نب قحلادبع نيسحلا وبأ انأ ءدادغب نم ًانذإ «"””يطيبقلا يلع نب دمحم
 وبأ انأ .ةثامسمخو نيتسو عبس ةنس هيلع ًاعامس فسوي نب قلاخلادبع

 يلع نب نسحلا دمحم وبأ انأ كف ”يسرنلا نوميم نب يلع نب دمحم مئانغلا

 قل

 قف

 قرف

 .«يواحطلا رفعج يبأ ةياور :لاق )١١70( مقر )١5"( ةيرهاظلا سرهف يف ينابلألا م
 ءزجلا «ةعومسم ةديج ةخسن (ط) هنع «ينزملا ىيحي نب ليعامسإ ميهاربإ يب أ نع

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (41 - 354) ق )٠١١( عومجم لوألا
 يفو (774) ةنس تبتك (ق١٠٠ 2795 يلي ربوك) يف ةطوطخم يهو (أ/4 سرهفملا
 عامس اهيلع (ق١١١ 6١". هللا ضيف) يفو ؛عباسلا نرقلا نم (ق١٠٠١ ١ ايفوصايأ)
 - ١/*:”"١ ةرهاقلاب بتكلا راد) يفو (قمك) يف طابرلاب ةماعلا ةنازخلا) يفو (ها7) ةنس

 سسؤملا عمجملا رظنا خلإ. . .(0177) ةنس تبتك (ق١٠٠ 2؟15) ثيدح (14
 دنهلاب عبط دقو 145/9/١( نيكزسو «759457/“ ةيبرعلاب ناملكورب) رظناو هيي
 )١505(. ةفرعملا رادب يطعملا دبع/د قيقحتب عبطو )١16( ةرهاقلابو ءًاميدق

 لاق «ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو سمخ (١ا!/8) دعس نب ثيللا توم ةنس دلو يرصملا

 هنكل ةياورلا ليلق .داهزلا ملع ةلملا هيقف ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 نيرشعلاو عبارلا (554/4/15) هنم نيقب تسل ناضمر يف يفوت .هقفلا يف ًاسأر ناك
 .(4941؟/7١؟ ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس ءناضمر نم

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (ه84) ةنس دلو ءيدادغبلا مث ينارحلا
 هللا باتكل ًاظفاح ًاريخ ًائيد ناكو بتكب ثدحو ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 رهش يف يفوت «ةيرصنتسملا ةخيشم يلو .هلصأ نم الإ ثدحي ال ءنومأم ًاقداص

 .(9//810 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس ىلوألا ىدامج
 «ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيرشعو عبرأ (4715) ةنس دلو «هتءارق ةدوجل «َِبب بقلملا

 ةقث ناك ءةفوكلا ثدحم دنسملا ديفملا ظفاحلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر ٍيبهذلا لاق

 نم نيرشعلاو سداسلا هك موي ةلحلاب تام «ةبقاث ةفرعم هل ءًائقتم ًاظفاح

 .(؟9١7/4/1 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع ةنس «نابعش

ْ 



 وبأ مامإلا انث «"”ظفاحلا رفظملا نب دمحم نيسحلا وبأ انأ :.'"0”يرهوجلا

 .يعفاشلا انأ «ينزملا ميهاربإ وبأ انأ «"”يواحطلا دمحم نب دمحأ رفعج

 يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ حلاصلا خيشلا ًاضيأ هن ينربخأو

 نسحلا وبأ هلك هب انأ :لاق ءهنع هيورأ نأ ىل نذأ ام ىف ««“زازقلا ركب

 ء«فسوي نب قحلادبع نيسحلا وبأ انأ ءاعامس ىمخللا هللا ةبه نب ىلع
 .(ح) .مدقتملا دنسلاب هيقابل ًاعامسو «لوألا هفصنب ةزاجإ

 يشرقلا ميهارنإ نب هللادبع نب دمحم ًاضيأ هب انأو :زازقلا انخيش لاق

 نب ينغلادبع انأ «“””يسدقملا ميهاربإ نب مساقلا انأ ءهيلع ًاعامس يموزخملا

 رفعج نب هللادبع انأ :«"”يبأ انأ ءينارفعزلا نب ليعامسإ نب رهاط

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو ثالث (51) ةنس نابعش يف دلو «يدادغبلا مث رزاريشلا )١(

 سلاجم ىلمأو ريثكلا ىور «ةياورلا روحب نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق

 نيسمخو عبرأ ةنس «ةدعقلا يذ عباس )/454/1١( يف تام ءًانيمأ ةقث ناكو «ةدع
 .(58/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتثامو نينامثو تس (؟857) ةنس لوأ يف دادغبب دلو يدادغبلا (9)

 ًارهد رّمعو فنصو عمج .لاجرلا ةفرعم يف مدقت دوجملا ظفاحلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةعمجلا موي تام ؛ةرهاظ ةرهش هلو «ناقتإلاو قدصلا عم هنع ظفاحلا رثكأو ءهتيص دعبو

 .(418/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو عست (1/4) ةنس «ىلوألا ىدامج نم

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو نامث (؟578) ةنس دلو ءيرجحلا يدزألا (5)

 رايدلا ثدحم ريبكلا ظفاحلا «ةمآلعلا مامإلا فيناصتلا بحاص :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نيرشعو ىدحإ (”:؟١) ةنس تام ءالقاع ًاهيقف أتبث ةقث ناك ءاههيقفو ةيرصملا

 ١8//707(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامئالثو

 يبهذلا لاق :ةرجهلا نم ةثامتسو ةرشع نامث )5١4"( ةنس دلو «ينارحلا ءيرقملا قفز

 هعامسو «ثيدحلا سلاجم روضحو «ةالصلاو ةوالتلا ريثك ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةئامعبسو سمخ )٠6/( ةنس ةجحلا يذ يف ةكمب يفوت «هلقنب قثويال هنأ الإ حيحص

 2( خويشلا مجعم) . ةرجهلا نم

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو نامث (0888) ةنس تام ءرصم ليزن ميهاربإ وبأ ()

 ١58/١(. ةلقنلا تايفول ةلمكتلا)

 ذيمالت يف ركذ ؛«ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو ثالث (48) ةنس ىفوتم «مساقلا وبأ (5)

 ' ةنس يفوت هنأ ققحملا ركذ دقو 817/١”( يزيرقملل ريبكلا ىفقملا) رظنا سيفنلا نبا

 .نماثلا دلجملا سراهفلا رظنا (0؟8)

١٠ 



 «ينزملا انأ ءيواحطلا انأ .'"”ينيسحلا ةزمح نب نوميملا انأ «يناتسراملا
 . هنع هللا يضر يعفاشلا انأ
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 (9ننسلا باتك - /
 .ةياور ًاضيأ يعفاشلا مامإلا نع

 هنع ,(”)يرصملا مكحلادبع نب للادبع نب دمحم

 حتفلا ينأ [ب/١] نب يلع نب دمحمو .هيلع ًاعامس .*”يسدقملا

 «يباطرفكلا ملاس نب باهولادبع نب زيزعلادبع انأ :الاق يتءارقب .'””يراخبلا
 يلع نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ انأ :ًاضيأ لوألا لاقو ءهيلع ًاعامس

(00 

(0 

 قول

 قفا

 )8947/4/١6( رخآلا عيبر نم نينثالا موي يفوت «ةيواحطلا يوار ؛يضاقلا يلديبعلا
 تايفو) رظنا .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نيتنثأ ةنس ءرخآلا عيبر نم رشع سماخلا
 ميدعلا نبال بلح خيرأت يف بلطلا ةيغبو 24“ :ص لابحلا قاحسإ يبأل نييرصملا
 ١/2554ريبكلا ىّفقملاو 240 2715/١ #/44  يشرقلل ةئيضملا رهاوجلاو 9,
 اةفشلاا فشلا

 نع ةيورملا ننسلا ناونعب (أ/4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 نيب تاطوطخملا سراهف اوعضاو زيمي ملو (يعفاشلا ننس) ًاضيأ فرعتو «يعفاشلا
 يفو 0146/١ يلي ربوك يف ةطوطخملا يه مكحلادبع نبا ةياور لعلو «ننسلا تاياور
 .001/؟ سسؤملا عمجملا) رظنا (85 46 اتكلك «ةيويسآلا ةيعمجلا
 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامو نينامثو نيتنثا (147) ةنس دلو هللادبع وبأ
 يئاسنلا هقثو ءهرصع يف ةيرصملا رايدلا ملاع ناك «مالسإلا خيش مامإلا :هيلعو انيلع
 هلو .قودص ةقث :متاح وبأ لاقو «ةميزخ نبا هيلع ىنثأ .هب سأب ال :ةرم لاقو
 .(008/ليدعتلاو حرجلاو 501 491/11 ريسلا) .ةريثك فيناصت
 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث (58*) ةنس دلو
 ثالث )017/1١7( ةنس بجر يف تام ءًاددوتم ًاعضاوتم ًاريخ ناك ريبكلا دنسملا :هيلعو
 .(4//0 رردلا رظناو 2147 ١487/6 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع
 تام «هب سأب ال ناكو ءازجأب دّرفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «هللادبع وبأ
 .(597/5 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيرشعو نينثا (777) ةنس ناضمر يف
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 خياشملا انأ ءيفقثلا دومحم نب ىيحي جرفلا وبأ انأ :الاق ."”يبطرقلا

 .""غياصلا هيوزع نب نيكتخبو «"”ديشخألا نب لضفلا نب ليعامسإ
 نب دومحم نب دمحأ انأ :اولاق ناهبصأب :'*”يفقثلا دحاولادبع نب رفعجو

 دوعسم نب دمحأ انث *ءيرقملا ميهاربإ نب دمحم انأ «ىفقثلا دمحأ

 .مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم انث «2'”يربثزلا

© © © 

 (")ةلاسرلا باتك 4
 يعفاشلا هللادبع وبأ مامإلا اهعنص يتلا

 هللا امهمحر يدهم نب نمحرلادبع ىلإ اهب ثعبو
 نساحملا وبأ هب ينربخأ ءهقفلا لوصأ يف لمع فنصم لوأ يهو

 ؛ةمالعلا لدعلا ليلجلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نيدلا جات )١(

 نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (147) ةنس تام ءةقث سانلا ىلإ ًابيحم ًاريخ ًائيد ناك

 ١4737/4(. ظافحلا ةركذت رظناو 711/9 ريسلا) «ةرجهلا

 نيثالثو تس ةنس «نابعش نم فصنلا )475/8/١8( ةليل دلو «جارسلاب فرعي دعس وبأ (؟)
 تاياورب أرق «ة ريسلا ديدس ناك :يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةثامعبرأو

 نيرشعو عبرأ (9184) ةنس يفوت «هب ًاقوثوم ةياورلا عساو ناكو «ةريثك ءازجأ خسنو

 ههه ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمحو

 ملو ءاذكه (ةورع نب نيكتخب) دنس قايس يف (*91/5 سسؤملا عمجملا) يف ركذ (6)

 .هتمجرت ىلع فوقولا يل رسيتي
 لقن ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عيرأ (44) ةنس يف دلو «يناهبصألا لضفلا وبأ (4)

 ىدامج عسات (95؟/8/4) يف يفوت ءٌاديدش ًاحلاص ناك :يناعمسلا لوق يبهذلا

 0717/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو ثالث ةنس ءىلوألا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو سمخ (؟48) ةنس دلو «يناهبصألا ركب وبأ (5)

 :ةيودرم نبا لوق لقنو .تقولا دنسم قودصلا لاوجلا ظفاحلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو ىدحإ (”81) ةنس لاوش يف يفوت .نومأم ةقث

 .(107 - "ةحرلت

 تام «مهفو ةلحر هل ثدحملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ءيرصملا ركب وبأ (1)

 0797/١8. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو ثالث (”7) ةنس ناضمر يف

 .288ت١/14057 سسؤملا عمجملا) رظنا .يرئاصحلا هب ثدح دقو (مألا) هباتك نمض (0)
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 وبأ مامإلا انأ :لاق هيلع يتءارقب ءيدركلا ميهاربإ نب دمحم نب فسوي

 ءيسيقلا موتكم نب فسويو :''”يلبرإلا ميهاربإ نب نيسحلا هللادبع

 مهيلع ًاعامس يخونتلا ميهاربإ نب ليعامسإو ,'""يشرقلا تاكرب نب هللادبعو

 :لاقف لوألا ىوس ًاعامس يعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب رهاط وبأ انأ :اولاق

 ينافكألا دمحأ نب هللا ةبه انأ ءًاعامس هيقاببو «ةزاجإ لوألا ءزجلاب انأ

 نب دمحم ركن وبأ انأ ءاهب هزاجأف سداسلا ءزجلا نم ةعطق ىوس ءًاعامس

 مساقلا وبأ انأ «ةئامعبرأو نيتس ةنس ء.دادحلا يملسلا ىسوم نب ىلع

 ,"”يزارلا دمحم نب مامت

 يلع وبأ انأ :الاق «'*”رصن نب دمحم نب نمحرلادبع مساقلا وبأو

 مامإلا انأ «يدارملا ناميلس نب عيبرلا انأ .«””يرئاصحلا بيبح نب نسحلا

 . هنع هللا يضر يعفاشلا

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نامث (058) ةنس دلو «ينابذهلا نيدلا فرش )١(

 ىف تام «بدألا يف ًاسأر ناك يوغللا ةمالعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس ةنس ةدعقلا يذ ىناث (0/11/6)
0[ 

 يعوشخلا نب ميهاربإ نب تاكرب نب هللدبع دمحم وبأ وهو ؛يئالعلا هبسن اذكه (؟)

 «يئالعلا دنع دنسلا يف وه امك « يعوشخلا رهاط يبأ هدلاو نع يوري «يقشمدلا

 ريسلا) .ةرجهلا .نم ةئامتسو نيسمخو نامث (568) ةنس رفص ىف قشمدب تام

 00 2 مل»
 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالث (7819) ةنس قشملب هدلوم يقشمدلا قفرف]

 ةقث ناك :يناتكلا لوق لقنو .ماشلا ثدحم قداصلا ديفملا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع
 .(191 - ؟584/17) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبرأ ةنس يفوت ًاظفاح

 لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو عبس (5:517) ةنس دلو «فيفعلا خيشلاب بقلملا (5)

 درفت «يرئاصحلا نع ىور نم ةمتاخ «لدعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ريسلا) .ىضر ًالدع ًانومأم ةقث ناك :يناتكلا لوق لقنو .نيريثك نع ةياورلاب

 .( اول

 يبهذلا لاق :ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو نيتنثا (؟87) ةنس هدلوم ءىقشمدلا (5)

 :يناتكلا لوق لقنو .اهدنسمو اهؤرقمو «قشمد يتفم مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نيثالثو نامث (778) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «يعفاشلا بهذمل ظفاح ليبن ةقث

 000 87/1١8”(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو
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 دنسمل هانقس يذلا «لوألا دنسلا نم لزنأ اهدنس ةثالثلا بتكلا هذهف

 نم ءانلاثمأل عقو ام ىلعأ كلذو ناميلس نب عيبرلا ةياور نم ؛يعفاشلا

 .يعفاشلا مامإلا ثيدح

 : عيبرلا لاق ام هيلإ راشملا دنسملا ثيداحأ نمو

 نع ,””جيرج نبا نع ,ك0دلاخ نب ملسم انأ «ىعفاشلا انربخأ كك

 افصلا نيبو تيبلاب كفاوط» :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق ِكِّنَي ّيبنلا نأ ءءاطع

 .«كترمعو كجحل كيفكي ةورملاو

 ءءاطع نع ."””حيجن يبأ نبا نع «ةنييع نبا انربخأو :يعفاشلا لاق
 نع :هيف نايفس لاق امبرو . هلثم و ئبنلا نع ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 .ةشئاعل لاق 4و ئبنلا نأ ءاطع

 نع «يعفاشلا نع «يدارملا ناميلس نب عيبرلا نع «'*دواد وبأ هاورا

 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف .هب ةنييع نبا

 :لاق ناميلس نب عيبرلا ىلإ ًالوأ ًاضيأ [أ/1١ مدقتملا دانسإلابو - 3
 نع «باهش نبا نع «'“””عفاش نب يلع نب دمحم يمع انأ «يعفاشلا انأ
 ناك) :تلاق اهنأ ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع .''”هللادبع نب هللاديبع

 (اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف ءهئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ 6 هللا لوسر

 لاقو .هطلغ ةرثكل دواد وبأ هفعضو قثو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يجنزلا )١(

 .(بيرقتلاو 2١40/5 فشاكلا) .ماهوألا ريثك قودص :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا

 وهو «سلديو لسري ناكو ءاهلعفيو ةعتملا حيبي ناك هنأ ءاملعلا ركذ .ءفورعملا مامإلا (؟)

 بيذهت 7١١/9 فشاكلا) رظنا .يناسارخلا ءاطع نع هثيدح يف فعض «سيلدتلا حيبق

 4١٠05(. 1 ؟8/5١بيذهتلا

 .(بيرقتلاو 2177/17 فشاكلا) .هقيثوت ناظفاحلا لقن يكملا راسي نب هللا دبع (*)

 1 .(18819) ثيدح (04) باب 401/5) يف (؛)
 .(بيرقتلاو ١/294فشاكلا) .يعفاشلا هقثو :ناظفاحلا لاق يبلطملا (6)

 25؟8/؟فشاكلا) رظنا .تبث هيقف ةقث ءملعلا روحب نم ناك ءدوعسم نب ةبتع نبا (5)

 .(بيرقتلاو
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 .كلذك ةقفاوم عقوف ءهب ناميلس نب عيبرلا نع :'''يئاسنلا هاور

 ءدعس نب دمحم نب ىيحيو «نمحرلادبع نب ىسيع انربخأو "4

 دمحأو «يربطلا دمحم نب ميهاربإو «نويسدقملا ركش نب دمحأ ةنبا بنيزو

 ميحرلادبع نب دمحمو «يريظحلا فسوي نب رداقلا دبعو «ىتشدلا دمحم

 يلع نب رفعج انأ :نولوألا ةثالثلا لاق ااا لك ىلع يتئارقب «يشرقلا

 نب ٠ سم و «(يزي عب و ءعئى ب هللادبع انأ :سماخلا و « | نب انأ :عبارلا لاقو «ءىرقملا

 دومحم نب فسوي انأ : عباسلاو جاور نب ار باهولاديع انأ :سداسلا و ةحاور

 نب مساقلا انأ ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :مهتسمخ اولاق .يواسلا

 نب دمحم نب دمحأ انث ,«"”فيظن نب لضفلا نب دمحم انث ءلضفلا

 نع «يعفاشلا انث . هيقفلا ميهاربإ ابأ ينعي  ينزملا انث ءءالمإ «"””يدنسلا

 ضرف لي هلل لوسر نأ) :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع .كلام
 ءريعش نم ًاعاص وأ ءرمت نم ًاعاص «سانلا ىلع ناضمر نم رطفلا ةاكز

 ثيدح نم هيلع ( اقف (نيملسملا نم «ىثنأو ركذ .«ديعو رح لك ىلع

 .ايلاع انل عقو دقو «كلام

 ءافولا وبأ انأ هيلع ًاعامس 3 ىقشمدلا رفظم نب مساقلا انربخأو 4

 هجرخأو .(؟/84374) ثيدح )١١( باب ءاسنلا ةرشع باتك (748/8) ىربكلا ىف )١(

 رظناو (1874) ثيدح (54) باب ريسلاو داهجلا باتك (0884 :ص) ىف ئراخبلا
 ثيدح )٠١( باب نمض ةبوتلا باتك (710/4) يف ملسم هجرخأو (1697) ثيدح
 .(؟1ل8/٠  ه5) كفإلا

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو ىدحإ )41١"( ةنس دلو «ءيرصملا هللادبع وبأ (0)

 ةنس تام ءدانسإلا ولعب ايندلا يف درفت ءرمعملا دنسملا ملاعلا : هيلع هللا ةمحر يبهذلا

 81/5/١1(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو ىادحإ (1"4)

 لاق ؛ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو سمخ (؟48) ةنس دلو «ءيرصملا سراوفلا وبأ (7)

 تايفقثلا يف ًايلاع هثيدح معقي .هتقو دنسم ريبكلا خيشلا :هيلع هللأ همحر يبهذلا

 يفوت ءهاورف لطاب هيلع لخذأ دقو .ةجحب سيلو هسفن يف قودص وهو «تايعلخلاو

 ٠ 041/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو عست (”49) ةنس لاوش يف

 «هفارطأو وه )١16١( ثيدح )١/( باب ةاكزلا باتك ٠١"( :ص) يراخبلا هجرخأ (4)

 .(4844  ١؟) ثيدح (4) باب ةاكزلا (؟1//9) ملسم هجرخأو
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 نب نسحلا هللادبع وبأ انأ «ناهبصأ نم « (1)ةدنم نب عيممادبإ نب دومحم

 نب دمحم نب باهولادبع ورمع وبأ انأ ءاعامس ىمتسرلا سابعلا
 نب دمحأ انأ ,«'”قاحسإ نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا يبأ انأ ."”ةدنم
 .(ح) . 34 هلدايز نب دمحيم

 نب زعلا ىب أ نب دمحم و «يتءارقب دعس نب دمحم نب ىبحي انربخأو

 يناثلاو «ًانذإ لوألا .؟"”حابص نب ىيحي نب نسحلا انأ :الاق ءانذإ فرشم

(00) 

(0 

 فيفا

 قفا

 لا

0) 

 نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنئا وأ نيسمخ (هه٠١٠) ةنس دلو « ين اهبصألا يدبعلا

 تام «ةريثك ًابتك عمس «ناهبصأ دنسم . :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق « ةرجهلا

 .087/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نيتنثا (587) ةنس ًاديهش

 «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث (4548) ةنس رفص ىف هدلوم «هيقفلا يناهبصألا

 مامإ ناهبصأ خيش ءدنسملا ةودقلا يتفملا مامإلا :هيلع انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 ءاعبرألا موي ءاسم يفوت ءةنسلا يف دادشلا نم فلسلا ةقرط ىلع وهو «عرو نيدتم

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ىدحإ ةنس ءرفص ىناث (0//2051)

0( 

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامثالثو نينامثو نامث (”848) ةنس دلو .يدبعلا يناهبصألا
 دعقأ ًاخيش رأ مل :يجاسلا لاق «ريبكلا دنْسملا ةقثلا ثدحملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم رشع عساتلا (4ا0/ه/9١/5) يف تام .ثيدحلا يف باهولادبع نم تبثأ الو

 440/1١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيعبسو سمخ ةنس ؛ةرخآلا ىدامج

 لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع ىدحإ وأ رشع )١١”"( يف هدلوم «ىناهبصألا يدبعلا

 ًاثيدح رثكأ الو ءهنم ةلحر عسوأ ناك ًادحأ ملعأ مل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 نيعستو سمخ ةنس ةدعقلا يذ خلس موه يف تام «ةقثلاو ظفحلا عم هنم

 .(57 - 78/١0 ريسلا) ةرجهلا نم ةئامثالثو

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق .ةرجهلا نم نيتتامو نيعبرأو فين ةنس دلو ؛يبارعألا ديعس وبأ

 يذ يف يفوت «مالسإلا خيش ظفاحلا ءقودصلا ةودقلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع
 .(18//40 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأ )14٠0”( ةنس ةدعقلا

 ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج رشاع )041/8/٠١( يف رصمب هدلوم «يموزخملا قداص وبأ

 نب رمع لوق هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لقن ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو

 (585) ةنس يفوت .عضاوتلا ريثك ثيدحلا لهأل مركم ءروقو ةقث خيش وه :بجاحلا
 .(”18/9؟/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نيتنثا
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 انأ «"”يعلخلا نسحلا نب يلع انأ .2"”يضرفلا ةعافر نب هللادبع انأ ءًاعامس

 انث ءدايز نب دمحم نب دمحأ انأ «"”ساحنلا نب رمع نب نمحرلادبع

 «يعفاشلا سيردإ نب دمحم انث «'*”ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا

 نع «كلام نب ليهس يبأ نع .كلام انث :الاق «يريبزلا عفان نب هللادبعو

 لهأ نم لجر ءاج :لوقي هنع هللا يضر هللاديبع نب ةحلط عمس هنأ ويب

 وه اذإف ءاند ىتح لوقي ام هقفن الو ءهتوص يود عمسن «سأرلا رئاث دجن

 مويلا يف تاولص سمخ» :©6 هللا لوسر لاقف «مالسإلا نع لأسي

 لاق ؛«عوطت نأ الإ ال» :[ب/١] لاق .«؟نهريغ ّىلع له :لاقف .«ةليللاو

 ال٠“ :لاق «؟هريغ ّيلع له :لاق .«ناضمر رهش مايصو» :ِ#َو هللا لوسر

 .؟اهريغ ّيلع له :لاقف «ةاكزلا لَو هللا لوسر ركذو :لاق «عوطت نأ الإ

 ىلع ديزأ ال هللاو :لوقي وهو لجرلا ربدأف :لاق .«عوطت نأ الإ ال» :لاق

 .«قدص نإ لجرلا حلفأ» : #4 هللا لوسر لاقف ءهنم صقنأ الو ءاذه

 نم ةئامعبرأو نيتسو عبس (4571) ةنس ةدعقلا يذ يف هدلوم ءيدعسلا دمحم وبأ )١(

 ًامدقم ناك هتقو دنس «مامإلا ملاعلا هيقفلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا

 (051) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «يعلخلا نم عمس نم ةمتاخ ناك «ضئارفلا ىف يف

 498/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ىدحإ

 نم ةئامعبرأو سمخ (408) ةنس لوأ يف رصمب هدلوم «يرصملا يلصوملا نسحلا وبأ (؟)
 «ةيرصملا رايدلا دنسم ةودقلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا
 سداسلا (447/11/55) يف تام ؛«ةيوبنلا ة ريسلا يوار «نيرشعلا دئاوفلا بحاص

 074/١9. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس .ةجحلا يذ نم نيرشعلاو

 «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو ثالث (*:) ةنس دلو ءيرصملا ىبيجتلا دمحم وبأ (6)

 رايدلا دنسم قودصلا «؛ثدحملا هيقفلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 نم ةئامعبرأو ةرشع تس )4١5( ةنس يف تام :«نيأزج يف ةخيشم هل ؛ةيرصملا

 .(”17/11/ ريسلا) .ةرجهلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو عضب ةنس دلو «يدادغبلا يلع وبأ (4)

 :٠ «ثيدحلاو هقفلا يف ًامدقم ناك «نيثدحملاو ءاهقفلا خيش .ةمالعلا مامإلا : هيلعو انيلع

 نم نيتئامو نيتس )7١١( ةنس دادغيب ىفوت ءلحملا ريبك ةياورلا يلاع ًاليلج ةقث

 ش 1 .(557/17 ريسلا) .ةرجهلا
 .يحبصألا رماع يبأ نب كلام (ه)
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 ناميلس لضفلا وبأ ةجردب اذه نم ىلعأو «عامسلاب ًالصتم هانربخأو

 انأ ءىفوصلا لوألادبع انأ «ىتللا نب هللادبع انأ :اولاق يتءارقب «مساقلا

 «هيبأ نع «كلام نب ليهس ىنأ همع نع «كلام ىنثدح «يريبزلا بعصم انث

 .هركذف

 نع ء"" يئاسنلاو ,'"”ملسمو «سيوأ يِبأ نبا نع ؛ ١"يراخبلا هاور فرن 7 قفز : )000 .
 مهل الدب عقوف «هب كلام نع مهتثالث «ىبنعقلا نع كدواد وبأو «ةبيتق

 .ًايلاع

 دامع نب دمحم انأبنأ ءاعامس ةزمح نب ناميلس انربخأو -

 انأ «ءنسحلا نب ىلع انأ «ةعافر نب هللادبع انأ «ةيردنكسإلا نم :« ”ينارحلا
 انث ؛'”ينيدملا ورمع نب دمحأ رهاطلا وبأ انأ ءرمع نب نمحرلادبع

 نع ,"”يدنجلا دلاخ نب دمحم نع «يعفاشلا نع .ىلعألادبع نب سنوي

 :لاق هيو ّيبنلا نع «هنع هللا ىضر سنأ نع «نسحلا نع ءحلاص نب نابأ

 .هللا ديبع ثيدح نم (45) ثيدح (5) باب ناميإلا باتك ء15 ١ :ص )1١(

 )8  ١١(. ثيدح (؟) باب ناميإلا باتك 4١0/١« (؟)

 .(4248) ثيدح (4) باب ةالصلا باتك )9(. ١/155,«

 .(”941) ثيدح )١( باب ةالصلا باتك ء”الا/١ (5)

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا (047) ةنس نارحب دلو «يرزجلا هللادبع وبأ ()
 ريثك «ةيردنكسإلا دنسم راص ةقثلا دنسملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 يف يفوت «نيثدحملا يديأب هلوصأو عامسلا ريبك .؛تاصنإلا نسح ةقث ظوفحملا

 .(”ا9/4/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نيتنثا ةنس ءرفص رشاع )6١/*0(

 تام «ةلجلاو ءاملعلا نم ناك «هيقفلا ظفاحلا مامإلا :يبهذلا لاق «يرصملا يومألا (5)

 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخ ةنس ةدعقلا يذ رشع عبار )190/1١١/1١4( يف
). 

 لوهجم :مكاحلا لوق لقن ينغملا يفو «ةعامجو يعفاشلا هنعو :يبهذلا لاق نذؤملا 0
 :رجح نبا لاقو .ثيدحلا ركنم :يدزألا لاقو «يعفاشلا خيش نم روهشم لب :لاقو

 .(بيرقتلاو 2140/1؟ينغملاو 078/فشاكلا) .لوهجم
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 موقت الو ءاحش الإ سانلا الو ءًارابدإ الإ ايندلا الو :ةدش الإ رمألا دادزي ال»

 .«ميرم نب ىسيع الإ يدهم الو .سانلا رارش ىلع الإ ةعاسلا

 ةقفاوم انل غقوف «يفدصلا ىلعألادبع نب سنوي نع «2'”هجام نبا هاور

 .اهركذ عضوم اذه سيل ةليوط ةلع ثيدحللو . ةيلاع هل

 انيور ام ةبسنب «ناميلس نسب عيبرلا ريغ قيرط نم ةثالثلا ثيداحألا هذهف

 «يعفاشلا مامإلا ةافو تناكو ءددعلا ةهج نم «ناميلس نس عيبرلا دئسم هب

- 

 .هيلع هللا ةمحر «نيتئامو عبرأ ةنس بجر نم موي رخآ يف

© © © 

 (")ريبكلا دنسملا باتك - ٠
 هللادبع يبأ مامإلل مهنع هللا يضر ةباحصلا ديناسم ىلع

 0 ع ع ع ا ع يي يي يي يي يي يي لبتح نب دمحم نب دمحأ

 .(4":1 2 "؟54) ثيدح (؟1) باب «نتفلا باتك ("1/68/79) هجام نبا حيحص )غ0(

 .ةحيحصف (ةعاسلا) ةلمج الإ ًادج فيعض :لاقو

 ةنس ةرهاقلاب ةينميملاب اميدق عبطف «هجارخإو هعبطب ءانتعالا ءاملعلا لواح باتكلا اذه (9)

 عبطو (154) ةنس اءزج )١8( هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا هنم ققحو (1)

 هلو (ه١"95) ةنس ةرهاقلاب ماصتعالا رادب ءاطع رداقلا دبعو ءروشاع دمحم قيقحتب

 «نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةقفن ىلع «ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط اهدوجأ «رخأ تاعبط

 هذه ةباتك ىتخ ًاءزج (”0) لصوو )١4١1( ةنس ىلوألا ةسمخلا ءازجألا تردص

 .ةمولعملا

 :لاق )١١111( مقر (*15) ةيرهاظلا سرهف يف ينابلألا خيشلا ركذف هتاطوطخم امأ

 )١  ق (5960) ثيدح «(ىرخأ ةخسنو (”الا/ )794”  ق (؟49) ثيدح ةديج ةخسن

 ةمات ةخسن )١5١94( مقر )9/٠/5( دلجم ةعماج تاطوطخم سرهف يفو .

 - ؟١/9/9١نيكزسل ثارتلا خيرات) رظناو (4155) مقرب «يلي ربوك ةبتكم نع ةروصم

 دقو .6(2ت١/١1١71 سسؤملا :عمجملا) رظناو (١/187ناملكوربل بدألا خيراتو ©

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيوبنلا ة ريسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم يف هتاطوطخم ترصح

 ١ ق (890) مقرب ةخسن ايفوص ايأ )١575( .(5)نرقلا ١

 ؟  ماقرألاب خسن عبس يلي ربوك )؟ 41١5 418 2415 2417 )4١اك759 459(
 سداسلا 0و 5 نرقلا. نم ٠ .نييرجهلا عباسلاو -
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 فلأ نيعبرأ هيف نإ :لاقي ءًاثيدح اهرثكأو «ديناسملا ربكأ وهو :"”ينابيشلا
 ثيدح فقز

 نب ملاس نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةاضقلا يضاق هب ينربخأ

 ىهنم ةقرفتم ثيداحأ ةعطقل هيلع اعامس «هللا همحر يعفاشلا يبلغتلا ىرصص
 معنملادبع نب فيطللادبع جرفلا وبأ انأ :لاق ]١5/[ هرئاسل ةزاجإو

 دحاو لك ًاقفلم «©نالع نب دمحم نب ملسملا مئانغلا وبأو 2"”ينارحلا
 انأ :لوألا لاق ءامهيلع هلك باتكلل هعامس لمك ثيحب ء«هنم ديناسمب امهنم
 انأ : يناثلاو «دادغبب ,*”يبرحلا دجملا يبأ نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

 ءعباسلا (4 ءال) نرقلا (544 تق تكا 2540) ماقرألاب خسن عبرأ يل هلال -# -
 .نييرجهلا عساتلاو

 (0 .5) نرقلا (21 5# م8114 ,45#) ماقرألاب خسن عبرأ هللا ضيف -
 .نييرجهلا عباسلاو «سداسلا

 .(7) نرقلا )١55( مقرب ةدحاو ةخسن نيلرب ©

 .هخيرات ركذي مل نرقلا (284) مقرب ةخسن (ةيقرشلا ةيناملأ) اتوج - ١"
 .(8) نرقلا «تيراج ةعومجم )١158( مقرب ةخسن نوتسنرب ةعماج ةبتكم - ا/

 ةعوجم 21570) مقر )01١( مقرب ةخسن ماهجنمرب كوأ يليس تايلك ةبتكم 4
 .(5) نرقلا (اناجنم

 .ةمئألا عبار ءةنسلا مامإ )١(

 ًاصنو ًادع «ًائثيدح )١71/417( نودب وهو ءاهراركتو ديناسألا بسحب تاياورلا دارملا (؟)
 .(ه١ؤ/4 35١5/١. دنسملا فارطأ) يف امك

 :لاقو هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا ظفاحلا هبسن اذكه زيزعلادبع نب فيطللا دبع (5)
 ةرهاقلاب تام «سانلا هب عفتناو «يمكاحلا عماجلاب ردصت «لقنلا يف تبثتلا ديدش ناك
 */7١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو عبرأ (7414) ةنس ءمرحملا يف

 ًانيد ًايرث ًاخيش ناك «ملاعلا قداصلا ليلجلا دنسملا (09454) ةنس دلو «بتاكلا يسيقلا قف

 مجعم) . ةرجهلا نم ةئامتسو نينامث )58٠0( ةنس ةجحلا يذ يف تام ءأرهد رّمع

 .(*40/5 خويشلا

 دنسم يوار نيدنسملا ةيقب :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءيفاكسإلا يباتعلا (5)

 دادغيب ةرم ريغ دنسلاب ثدح «نيصحلا نب مس اقلا يبأ نع «لبنح نب دمحأ مامإلا
 نيعستو نامث ةنس «مرحملا رشع يناث )248/1/١١( يف لصوملاب تام ءلصوملابو
 531/91١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ليوا



 :الاق قشمدب ؛2''يفاصرلا هللادبع نب لبنح يلع وبأ

 نب يلع نب نيسحلا انأ ؛ (”هيصحلا نب دمحم نب هللا ةبه انأ

 نب هللادبع انث .'”نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب بأ | انأ :لاق ,"””بهذملا
 .هركذف يبأ ينث (*0لبنح نب , لمحأ

 عقو دقو «دنسملا اذه ةياور ىف «ةروهشملا ةداجلا ىه قيرطلا هذهف

 .قيرطلا هذه نم ًادنس ىلعأ .دمحأ مامإلا ةياور نم «ثيداحأ ةدع يل

 قل

 قف

 فيفا

 قفا

 )هه(

 :ام اهنم

 دنسلا يوار نيدنسملا ةيقب :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لإق «يفاصرلا يطسارلا
 «كلذل رفاسي ناكو ماشلاو لبرإو دادغبب دنسملا ىور «نيصحلا نب هللا ةبه نع ءهلك
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو عبرأ ةنس ءمرحم عبار )15١4/1١/4( ةعمجلا ةليل يفوت
 .(#18 "اا

 نيتنثا ةنس «لوألا عيبر عبار 21 يف هدلوم «يدادغبلا ينابيشلا مساقلا وبأ

 دّرفت قافآلا دنسم :هيلعو انيلع هللا ةمجر يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو
 يفوت «ةياورلا عساو عامسلا حيحص نيد ةقث خيش :يناعمسلا لاق دمحأ دنسم ةياورب
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس .«لاوش رشع عبار )016/٠١/١4( يف

 .(685/19 ريسلا)

 هدلوم «يدادغبلا يميمتلا نسحلا وهو .خسانلا نم أطخ هلعلو (نيسحلا) يئالعلا دنع

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو سمخ (*08) ةنس يف
 لحم وه سيل :بيطخلا نعو «هنم ىوقأ هريغو ءبلطو ثيدح بحاص ناك :هيلعو
 نيعبرأو عبرأ ةنس رخآلا عيبر رشع عسات )445/4/١4( ةعمجلا ةليل تام ءةجحلا

 /!550/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو
 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو عبرأ (؟174) ةنس دلو «يعيطقلا
 ريثك وه تارفلا نبا نعو «لئاضفلاو دهزلاو ءدمحأ مامإلا دنسم يوار :هيلعو انيلع
 يف هل كاذب نكي مل :سراوفلا يبأ نبا ٍنعو ءهرمع رخآ يف طّلخ هنأ الإ عامسلا
 دهاز َهَقث : ينطقرادلا نعو ءةنس بحاص ًاروتسم ناكو ءرظن اهيف لوصأ دنئسملا ضعب

 هيف ناك امنإو قودص هنأ يدنع تبث :يناقربلا نعو «ةوعدلا باجم هنأ تعمس «ميدق
 يف تام «يخيش ناك :لاقو ؛هلاح نسحو يلع ركنأف مكاحلا دنع هتنيل دقو ءهلب
 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو نامث ةنس «ةجحلا يذ نم نيقب عبسل فضة نفل

 51١/1١5(. ريسلا)

 0157/1١(. ريسلا) يف هتمجرت رظنا مامإلا نبا مامإلا
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 رصن وبأو ءرفظم نب مساقلاو «ةزمح نب ناميلس انربخأ ١

 نب ىيحيو «بلاط يبأ نب دمحأو .(2""يزاريشلا نب دمحم نب دمحم

 دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ انأ :اولاق مهنم لك ىلع يتءارقب « "دعس

 فراعلا انأبنأ :ًاضيأ نولوألا ةثالثلا لاقو ءدادغب نم هباتك يف « "””يعيطقلا

 وبأ انأ :يعيطقلا لاق .'*”يدرورهسلا هيومع نب دمحم نب رمع صفح وبأ

 وبأ انأ :يدرورهسلا لاقو ءهيلع ًاعامس :«“”ينوغازلا هللاديبع نب دمحم ركب

 نب دمحم رصن وبأ انأ :اولاق ًاعامس ”يلبشلا نب ب, دمحأ نب هللا ةبه رفظملا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عست (514) ةنس دلو «يسرافلا (1)

 نيرشعو نيتنثا (977) ةنس ىف هنهذ ريغت دقو ءأروقو ًانكاس ًالقاع ناك :هيلعو انيلع

 نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث (9/7) ةنس ىف تام نأ ىلإ كلذ هب دازو ةئامعبسو

 000 .001974/ خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 لاق (581) ةنس «لوأ عيبر يف دلو «يسدقملا يراصنألا دعس نب دمحم نب ىيحي (؟)

 دادس ىلع ريثكلا ىور «قلخلا نسح اعضاوتم اريخ ناكو «ريثكلاب ثدح :رجح نبا

 ةنس «ةجحلا يذ نم رشع عبارلا 05 يف تام «.نهذ روضحو ريخو

 .( ١1 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع

 نم ةئامسمخو نيعبرأو تس (045) ةنس بجر يف دل و «ةيرصنتسملا خيش يدادغبلا ()

 دنسم «خرؤملا ديفملا ثدحملا ملاعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 ءاهنم يوري لوصأ هل ناك :تلق ءعامسلا حلاص خيش وه :ةطقن نبا لاق «قارعلا

 .(8/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ (775) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو عست (988) ةنس دلو «قيّدصلا ركب يبأ دلو نم (4)
 مالسإلا خيش «ثدحملا ٍفراعلا دهازلا ةودقلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 يف باتك فراعملا هل) ًاليبن ًاقودص سفنلا ريبك ةءورملا مات ناك(ةيفوصلا دحوأ)

 071/78/59 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو نيتنثا (785) ةنس ىفوت (فوصتلا

 ءاهذئاذلو ايندلا يف دهزلا نم ؛ةنسلاو باتكلا قفاو ام وه دومحملا فوصتلا :تلق
 .ولغ وهف كلذ نع جرخ امو ءًلفنو ًاضرف تاعاطلا ىلع ةظفاحملاو

 لاط «قودصلا ريبكلا دنسملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءدلجملا يدادغبلا (5)

 يف تام «ةقيرطلا يضرم نيدتم حلاص خيش :يناعمسلا لاق دّرفتو هدانسإ العو هرمغ

 نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا (087/4/8)

 .(978/؟١ ريسلا) .ةرجهلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبس (0/!4) ةنس دلو ءراصقلا يدادغبلا (5)

 انف



 .(ح) 2 "”يبنيزلا دمحم

 ,'”يرونيدلا مرك نب رمع صفح وبأ انأبنأ :ًاضيأ لوألا انخيش لاق
 مساقلا وبأ انأ هيلع ةءارق «"”يربكعلا رصن نب رصن مساقلا وبأ انأ :لاق
 انث يبهذلا نمحرلادبع نب دمحم انأ :الاق يرسبلا نب دمحأ نب يلع

 انث «لبنح نب دمحم نب دمحأ هللادبع وبأ انث «يوغبلا دمحم نب هللادبع

 سابع نبا تعمس :لاق ؛'*”ةرمج وبأ انأ «ةبعش نع ءديعس نب ىيحي
 مهرمأف هو هللا لوسر ىلع سيقلادبع دفو مدق : لوقي امهنع هللا يضر

 هللا :اولاق «؟ لجو رع هللاب ناميإل ام نوردتأ» :لاق لجو دع هللاب ناميإلاب

 ماقإو ءهللا لوسر دمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :لاق ءملعأ هلوسرو

 هأور «منغملا نم سمخلا اوطعت نأو ,ءناضمر موصو .ةاكزلا ءاتيلو .ةالصلا

 هاجرخأو «هنع ولعب هانقفاوف «هب لبنح نب دمحأ نع ء«هنئس يف 5 ةدواد وبأ
053 

 .هريغو ةبعش قيرط نم ؛ نيحيحصلا يف

 ةبيجع) ةزاجإلاب رافخلا دمحأ نب هللا ةبه نع ىور «خياشملا ةيقب دنسملا :هيلعو انيلع -
 نم ةئامسمخو نيسمخو عبس ةنس ةجحلا يذ خلس (11/50//0681) يف يفوت (ةيرادقايلا

 .(”ة/١5 ريسلا) .ةرجهلا

 هللا همحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو عبس (”817) ةنس دلو يدادغبلا (0)
 يف ايندلا رجه دبعتم نيد حلاص :يناعمسلا لاق «تقولا دنسم دهازلا :هيلعو انيلع
 نيعبسو عست (41/4) ةنس تام .«يرغبلا دانسإ هيلإ ىهتنا (فوصتلا ىلإ لامو) هتئادح

 | 4147/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو عست (898) ةنس دلو يدادغبلا ()

 ءعامسلا حيحص ًاكرابم ًاخيش ناكو .درفتو ريثكلا ىور نيمألا دنسملا :هيلعو انيلع

 .("”76/9؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عست (5178) ةنس يفوت

 انيلع هللا ةمحر ىناعمسلا لوق ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتس (550) ةنس دلو (9)
 يف تام «ةسايكلا رهاظ ناك :يزوجلا نبا لوقو «عضاوتم ددوتم ظعاو خيش :امهيلعو
 7595/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا (001؟) ةنس ةجحلا يذ

 .يرصبلا نارمع نب رصن 20

 .(458/87) ثيدح )١8( باب ءةنسلا باتك (8ا//ه) نئسلا يف (©)

 نم هقرط عيمجو (0) ثيدح (40) باب ناميإلا ١9( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (5)
 )79  /١1(. ثيدح (5) باب ناميإلا )15/1١( يف ملسم هجرخأو ءهب ةرمج يبأ ثيدح
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 تنب ةميرك لضفلا مأ انتربخأ :لاق يتءارقب «ةزمح نب ناميلس انربخأو

 نب دمحم رفظملا وبأ انأبنأ :تلاق اهيلع ًاعامس ,2)ةيشرقلا باهولادبع
 وبأ انأ «يبنيزلا دمحم نب دمحم رصن وبأ انأ «هباتك يف .""”يسابعلا دمحأ
 [ب/4١] هللادبع مساقلا وبأ انث ."”روبنز نب رمع نب دمحم ركب
 . هللا همحر نيترم يراخبلا مامإلا انث «يربرفلا رطم نب ....]

 همدقتو عامسلا ةحصو ولعلا يف ةزيزعلا ةردانلا يه قيرطلا هذهف

 ائيش يل عقي ملو .«تاقث لاجر ةتس هيف يراخبلا مامإلا نيبو اننيبف ءهلاصتاو
 . يراخبلا مامإلا مدقت عم اذه «لاصتالا عم ددعلا اذهب «ةتسلا بتكلا ةيقب نم

 مصاع يبأك «نيعباتلا نع هوثدح ؛ةعامج كردأ هنأل ءمهيلع هدنس ولعو

 هللادبع نب دمحمو .«نيكد نب لضفلا ميعن يبأو ميهاربإ نب يكمو «ليبنلا
 ةتسلا ةمئألا نم هريغ مهل وري مل «نيريثك تاعامج نع ىورو «يراصنألا

 لهأ نم ءظافحلا ةمئألا ضعبل جمانرب ىلع تفقو دقو «مهنع ةطساوب الإ

 باتكب ثدح نم رخآ يديبزلا نب هللادبع ابأ نأ هيف ركذو «سلدنألا ةريزج
 .تقولا يبأ نع «حيحصلا

 باحصأ نم ىقب نمع ثحبي نأ رمأ دق «كاذ ذإ ةفيلخلا ناكو :لاق

 كاذ ذإ عمسو ءدوعق يف هيلإ لمحف «لجرلا اذه ىلع رثعف «تقولا يبأ
 ءاذه يديبزلا نبا يف ملكت هنأ ءهيقل نم ضعب نع ركذ مث «حيحصلا هيلع

 :لاقو ةلاحخك رمع اهل مجرتو دامعلا نبا هعبتو .ماشلا ةدئسم :لاقو يبهذلا اهركذ )١(

 ةركذت) .ًاقلخ تزاجأو ءاهيلع ءيرُّقو تعمسأو .قلخ اهل زاجأ ةلضاف ةثدحم
 .(547/4 ءاسنلا مالعأو 2317؟/8 تارذشلاو 2144 : ظافحلا

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبس )41٠( ةنس دلو ىكيرتلا (؟)

 ةنس يفوت «هريغو يناعمسلا هنعو «هريغو يبنيزلا نع ثدح لدعلا دنسملا :هيلعو
 89/٠١*(. ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (066)

 لاق «خايشألا ةيقب دنسملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «قارولا يدادغبلا (©)

 .يرغبلا نع هتياور يف فيعض وه :يرهزألا لاقو ءادج ًافيعض ناك :بيطخلا
 نم ةئامثالثو نيعستو تس ("845) ةنس رفص يف يفوت 2« حيحص يبردلا نم هعامسو

 084/١5(. ريسلا) .ةرجهلا
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 ةهج نم ميقتسي هلك لصفلا اذهو .''"ةعدتبملا بهاذملا يف بلقتي ناك هنأو
 ةنس يف ناك دقف ءرايدلا دعبل كلذ هيلع جارو «مامإلا اذه ىلإ لقن نم

 «يعيطقلا رمع نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ «دادغبب ةئامتسو نيثالث

 عمس امهنم لكو «يدادغبلا ةبزور نب ركب يبأ نب يلعو .«ثدحملا خرؤملا
 تام امهنم لكو .هنع.هب ثدحو ءًاحيحص ًاعامس ءتقولا يبأ نم حيحصلا

 يف 2قشمد نم هعوجر دعب «دادغبب تام يديبزلا نبا نإف .يديبزلا نبا دعب
 نبا تامو :«؟'”ةئامتسو نيئالثو ىدحإ ةنس ءرفص نم نيرشعلاو ثلاثلا
 تامو «"0ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس ءرخآلا عيبر رهش يف روكذملا هيزور
 وهو :«('*ةثامتسو نيثالثو عبرأ ةنس ءاضيأ رخآلا عيبر يف ةنسب هدعب يعيطقلا
 نم ًارثكم ًاظفاح ًامامإ ناكو «دادغبب تقولا يبأ نع حيحصلاب ثدح نم رخآ
 اوعمس سفنأ ةثالث :ًاضيأ تقولا اذه يف ناهبصأب ناكو «يلاعلا دانسإلا
 :مهو الماك تقولا يبأ نم يراخبلا حيحص

 ءظعاولا ينيدملا دعس يبأ نب دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 ةنس يف ًاعيمج اتامو «ةنارعش بقلملا دمحم نب ريهز بلاغ يبأ نب دمحمو
 ْ . ةثامتسو نيثالثو يتنثا

 ناكو «يناهبصألا يدنجخلا ركب يبأ نب دمحم نب تباث دمحم وبأو

 نيثالثو عبس ةنس زاريشب تامو «ةعبارلا يف [أ/16] ًاروضح 7 هعامس

 نبا درفني ملف ءعامسلاب تقولا يبأ نع ثدح نم رخآ وهو 5 *0ةئامتسو

 لاوقأ نم نوكت نأ دعبي الو «يبهذلا الو ةلوقملا هذه ىلإ فنصملا تفتلي مل ()
 .ناكمو نامز لك يف ضعب ىلع مهضعب ءالب مظعأ امو «نارقألا

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءدمحم نب كرابملا ركب ىبأ نب نيسحلا :همساو «؛كلذك وه (0)
 ءًافداص ًاعضاوتم ًاريخ ًانيد ًامامإ ناك ءماشلا دنسم ريبكلا هيقفلا مامإلا :هيلعو انيلع
 .(#هال/؟7 ريسلا) .حيحصلا هنم عمسو ءهمودقب قشمد بحاص فرشألا حرف

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .يدادغبلا نسحلا وبأ ركب يبأ نب يلع :همساو كلذك وه (©
 .(”9//410؟ ريسلا) .ةمهلا يوق مالكلا ولح ناكو يراخبلا حيحص عمس :هيلعو

 .مدقت رمع نب دمحأ نب دمحم يهز

 شاعو «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نامث (048) ةنس دلو ءدعس ابأ يبهذلا هانك ()
 .(ه9/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيثالثو عبس (57/) ةئس ىلإ

 لدين



 مهركذ مدقتملا ةاورلا نأل ءهنع ثحبي ملو ءتقولا يِبأ نع ةياورلاب يديبزلا

 دجملا نب دمحأ نيدلا فيس ظفاحلا امنإو ءاهريغو دادغبب نيروهشم اوناك

 نبا بغرو «دادغب ىلإ لحر 5 ” يسدقملا نيدلا قفوم ةمالعلا نب ىسيع

 دحاو لحم يف ءهعم بكرو هناجأف «قشم د ىلإ ءيجملا يف اذه يديبزلا

 نيدلا يقت ةماعلا عم اهادحإ .«تارم ثالث باتكلاب اهب ثدحو .قشمد ىلإ

 ىنثأ دقو «دادغب ىلإ عجر مث «هريغو يعفاشلا مامإلا دنسمبو «حالصلا نبا
 ةوالتلا ريثك ناك هنأ ركذو «هتبحص يف يديبزلا نبا ىلع اذه دجملا نبا

 ًادحأ رأ ملو ءحيحص هعامس :ةطقن نبا ظفاحلا هيف لاقو ءركذلاو «نآرقلل
 نم ءيش ىلإ اذه يديبزلا نبا بسن مهثدحمو رصعلا كلذ لهأ ظافح نم

 نوكي ال كلذ درجمبو ءمهيسردمو ةلبانحلا ءاهقف نم ناك هنكل عدبلا

 ءيش لقني ملو ..تافصلا قيناضم نم ءيش يف ضخي مل ام ءايعدب لجرلا
 نب نسحلا ىلع ىبأ هيقفلا ءهيخأب لقانلا ىلع هبتشا هنأكو ءهنع كلذ نم

 هن ثدخو «تقولا يبأ نم ًاضيأ حيحصلا عمس هنإف 2('”يديبزلا نب كرابملا

 امبرو «ةئامتسو نيرشعو عست ةنس تام ًالضاف «"”بهذملا يفنح ناكو

 نيدلاب ةعامج هيلع ىنثأ نكلو «لازتعالا ىلإ ليملا ىلإ مهضعب هبسن
 . حالصلاو

 .مدقتملا مهولا نايبل ءًادارطتسا هتركذ لصفلا اذهف

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو سمخ (500) ةنس دلو )١(
 ةنس يفوت «ةمج هنساحمو ءيقت ًايفلس ًايكذ ًاتبث ةقث ناك ؛نقتملا ظفاحلا ملاعلا مامإلا
 .(118/5» ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (54*)

 ءاهلبق وأ ةرجهلا نم ةئام سمخو نيعبرأو ثالث .(047) ةنس دلو نيدلا جارس وخأ (؟)

 ةلج نم ناكو «تقولا يبأ نم حيحصلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 «ةنس لوألا عيبر خلس فيش كلا يف يفوت «ةيبرعلاب رصبو عروو نيد اذ .ءاهقفلا

 .(716/77 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عست

 .(؟45/1دييقتلاو "36/57 ريسلا) .ًايلبنح ناك هلبقو ءايعفاش ناك هلبقو (*)

 لاح



 ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش ءةسمخلا خياشملا انربخأ دقو

 نب ىسيع دمحم وبأو «ميادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأو ءمكاحلا
 دمحم مأو ءركسع نب يلع تنب ةيده دمحم مأو ءمّعطملا نمحرلادبع

 يتءارقبو «مهيلع ًاعامس «'''ءارفلا نب ورمع نب نمحرلادبع تنب ةمطاف
 ةثالثلا ىلع تعمس اممو «هيقابل ةزاجإو «ةقرفتم حيحصلا نم ةعطقل

 . حيحصلا رخآ ىلإ «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك نم «نيلوألا

 نب فسوي نب دمحم هللادبع وبأ «خياشملا ةزاجإ هعيمجب ينربخأو
 قازرلادبع نب دمحم يبأ نب ١ ىسيع دمحم وبأو .«يلبرإلا بوقمعي

 دمحم مأو «يبلعتلا نوراه نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو 50 يراغملا

 هرثكأبو [ب /16] .©”يكبلعبلا رفعج نب دومحم نب ميهاربإ تنب ةمطاف

 و "٠ يفنحلا ءاطع نب يلع نب دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ لدعلا

 أ ىف

 تس (575) ةنس طسو تدلو :لاقو ميهاربإ مأ يبهذلا اهانك «ةيوادرملا ةيحلاصلا )١(

 نبا ىلع نيداعيم دييقت قاروألا يف اهل اندجوو ءةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عبس )1/١1( ةنس تيفوت «يديبزلا
4 ). 

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (576) ةنس لاوش يف دلو ةراغملا خيش )2

 يف تام «تارم هاورو يديبزلا نبا نم حيحصلا عمس هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 .(88/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو عبرأ )87١5( ةنس لوألا عيبر

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (576) ةنس بجر يف تدلو (6)
 نبا نم يراخبلا حيحص تعمس «ةدنسم ةدباع ؛ةحلاص ةأرما :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 رخاوأ يف تيفوت «ريثكلا تورو اهرمع لاطو ءءانثلا يبأ نم ملسم حيحصو «.يدييزلا
 .(١٠3"/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو ةرشع ىدحإ )17/١١( ةنس ءرفص

 دجو :لاقو ءاطع نب نسح نب ءاطع نب دمحأ نب نسحلا :رجح نبا ظفاحلا هبسن (4)

 ةنس ناضمر ىف تام .«توفب يراخبلا يف «يديبزلا نبا ىلع نيعماسلا قاروأ يف همسا

 ١ .(97/7 رردلا) ةرجهلا نم ةثامعبسو عست (709)
 عمس «كسنتم ريخخ نيد حلاصلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءجاسنلا ءيرقملا )(

 ةنس يفوت .«ريثكلا يتللا نبا نمو ؛حيحصلا نم ةلمج «يديبزلا نبا نم ًاروضح
 471/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو رشع )071١(

 ا/ ١



 ءىسيعو نكب يبأو ةعبارلا ىف ذ ًارضاح ناكف نوراه نباو ةعلاغلا

 . ةسماخلا يف ًاروضح :اولاق مهنإف ارفلا تنب ةمطافو

 ىوس :ءاطع نب نسحلا لاقو 5 ١)هنم داعيم قوس : ىسيع لاق

 تنب ةمطاف تلاقو يناثلا هفصنب :ةيدهو ىصمحلا نامثع لاقو «نيداعيم

 هب انأبنأ :ًاضيأ ناميلس انخيشو ءآلوأ روكذملا فرشم نبا انخيش لاقو
 .امهركذ مدقتملا «ةنارعش ريهز نب دمحمو «ىنيدملا دحاولادبع نب دمحم

 نب ناميلس انخيشو «هيلع تأرق اميف بلاط يبأ نب دمحأ :لاقو

 ةزاجإ هب انأ :ًاضيأ نمح رلادبع نب ىسيعو «مئادلادبع نب ركب وبأو «ةزمح

 .امهركذ مدقتملا «ةبزور نباو «يعيطقلا نسحلا وبأ

 نب مرك نب رمع صفح وبأ ًاضيأ هب أبنأ :ًاضيأ ناميلس انخيش لاقو
 لاقو «لبق نم روكذملا «يدنجخلا دمحم نب تباثو «يرونيدلا نسحلا 9

 اجنملا وبأ .هنم ريخألا عبرلاب انأنيأ :فرشم نبا ىوس مهلك ءال

 هلئسي ٌاعامس تقولا وبأ انأ :مهلك اولاق «ىتللا نب رمع نب ادع

 . مدقتملا

 «يروز رهشلا نامثع نب نمحرلادبع نب نامثع ورمع وبأ ةمالعلا مامإلا

 «ةئامتسو نيثالث ةنس «عمسأ انأو هيلع ةءارق «””حالصلا نباب فورعملا

 .خيشلا ىلع ةءارقلل دحاولا سلجملا دارملا )١(

 نم ةئامسمخو نيعبسو عبس (91ا/) ةنس يف دلو «ءيلص وملا يدركلا نيدلا يقت (؟)

 .«مالسإلا خيش ةمالعلا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 موي يفوت «ةمئألا رابك نم ناكو باحصألا هب جرختو .فلأو عمجو ىتفأو لغتشا

 ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس «لوألا عيبر نم نيرشعلاو سماخلا (56//*54) ءاعبرألا

 ١1(. #50 ريسلا) .ةرجهلا نم

١4 



 نب دمحم يلاعملا وبأ خياشملا انأ :لاق روباسينب هيلع يتءارقب «''”يوارفلا

 دمحم نب رهاط نب هيجو ركب وبأو يك يسرافلا دمحم نب ليعامسإ

 ب 0 دمحأ نب هاش نب باهولادبع تت وبأو 5 يماحشلا

 .ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ

 نب دمحم لهس وبأ انأ :هللادبع وبأو «باهولا دبعو ءهيجو لاق

 :لاق .«""”ىصفحلا هللاديبع نب دمحأ

 يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو نيتنثا (0179) ةنس دلو يروباسينلا ()

 ءًاقودص ًارثكم ةقث ًاخيش ناك :ةطقن نبا لاق ءدنسملا لدعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةثامتسو نامث (508) ةنس تام «يماحشلا هيجو نم هعامسب «يراخبلا حيحص تعمس

 .(4 4/1 .ةرجهلا نم

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو نامث (448) ةنس دلو «يروباسينلا (9)

 «ريبكلا نئسلا عمس رثكم ةقث :يناعمسلا لاق ءدنسملا ةقثلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو عست (81594) ةنس يفوت «يراخبلا حيحصو
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 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو سمخ (488) ةنس دلو «يروباسينلا (6)
 :يناعمسلا «ةياورلاو ةلادعلا تيب نم ناسارخ دنسم لدعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو ىدحإ (841) ةنس ىفوت ء«ريثكلا هنع تبتك

 00 ١
 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو ثالث (407) ةنس دلو «يروباسينلا (4)

 لهأ نم ناك :يناعمسلا لاق ءلهس يبأ نم حيحصلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو : سمخ (878) ةنس يفوت «حالصلاو ريخلا

 هيلو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيعبرأو ىدحإ )44١( ةنس ًابيرقت دلو «يروباسينلا (4)

 يبأ نم يراخبلا حيحص عمس «مرحلا هيقف ناسارخ دنسم :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(518/18 ريسلا)ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالث (070) ةنس تام «لهس

 «يراخبلا حيحص يوار دنسملا خيشلا : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يزورملا (5)

 (458) ةنس يف تام «ماوعلا نم ًاكرابم الجر ناك «يربرفلا بحاص ينهيمشكلا نع

 7545/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو تس وأ سمخ
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 انأ ءيسرافلا يلاعملا وبأو ءاضيأ يوارفلا هللادبع وبأ لاقو

 انأ :لاق .'"”يفوصلا يروباسينلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نامثع
 يربرفلا هّللادبع وبأ انأ :اعيمج الاق ك7”هيوبش نب رمع نب دمحم ىلع

[515/]. 

 ور

 8ع

0-3 

 أ

 .٠ ع ا

 ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينابرلا ةمالعلا ينربخأو

 ةلوانمو ءحيحصلا لوأ نم ةعطقل هللا اهفرش ةكمب هيلع يتءارقب «يربطلا

 يبأ نب نمحرلادبع هللادبع وبأ انأ :لاق ةياورلا يف ًانذإو فهرئاسل

 «هنم ةريسي ةعطق ىوس «هعيمجب عمسأ انأو هيلع ةءارق «حوتف نب 047 يمرح

 اذه انخيش وخأ «'*”يربطلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةزاجإ ينأبنأ دقو

 نب يلع نسحلا وبأ انأ :لاق هلك باتكلاب ًاعامس .يمرح يبأ نبا انأ :لاقو

 يراخبلا حيحصب ثدح ةقثلا ثدحملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يزورملا )١(

 عست (788) ةنس ةفرع موي يف تام .ًاقودص ناكو يربرفلا هللادبع يبأ نع «تارم

 .(441/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو سمخ ("48) ةنس دلو «رايعلاب فورعملا (0)
 نب دمحم نم يراخبلا حيحص عمس «رمعملا دهازلا ملاعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ةنس تام «جارسلا رصن يبأ نع هتياورب اهدسفأ ةحيحص تاعامس هل «يبوشلا رمع

 .(84 - 85/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيسمخو عبس (4010)

 نم حيحصلا عمس «لضافلا ةقثلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يزوملا (©)

 .مونلا يف 2 هللا لوسر ىأر يذلا وهو «ةيفوصلا خياشم رابك نم ناك ؛يربرفلا
 :دوه (َتْرِمَأ اَمَك ْمِقَتْساَف) :ىلاعت هلوق :لاق .؟اهتاوخأو دوه نم هبيش يذلا ام هلأسو
 ١5/*57(. ريسلا) رظنا ء«7١١؟١ ةيألا نم

 نم ةئامتسو نيعبرأو سمخ (548) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ «خسانلا يكلا (4)

 ٠/57 ١6(. ريسلا) .ةرجهلا

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ (575) ةنس دلو (6)

 لاح يف هنم تعمسو ةدمّرض «يمرح يبأ نب نمحرلادبع نم يراخبلا حيحص عمس
 )7/١5( ةنس لاوش يف تام ءرصبأف هنيع نم ءاملا حدقناف ملس نم عقو هنأ مث ءهررض
 84/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عبرأ

 ل



 نبدبع نب ىسيع موتكم وبأ انأ «هيلع اعامسا أ" يسلبارطألا رامع نب ديمح

 مشيهلا وبأو : ”يلمتسملا ميه اربإ نب دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ةثالثلا

 انأ يربرفلا انأ : مهتثالث اولاق يبحرلا هيومح نب دمحم وبأو « «ينهيمشكلا

 ابأ تربخأ دقف .ءةجردب ىلوألا قيرطلا نم لزنأ .ءناقيرطلا ناتاهف

 يبأ مامإلا نع هتياورب ءاضيأ هيلع يتءارق لاح «بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا

 . ةزاجإ «' ”يناهبصألا رخافلا نب دحاولادبع نب رمعم ظفاحلا نب دواد حوتفلا

 ةنس رخاوأ ىف هتافو تناكو ؛هتايح كردأ نم لكل زاجأ هنأ ىضتقمب «ةماع

 يف هدلوم نإف ءًائيقي دوجوم ذئنيح اذه انخيشو «ةئامتسو نيرشعو عبرأ

 . ةثامتسو نيرشع ةلس دودح

 حيحص ىور قودصلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ءيرقملا يكملا كلف

 سمخ (018) ةنس ىلإ شاع هنإ ليق ؛يورهلا رذ يبأ نب سيع نع «يراخبلا
 851/5١(. ريسلا) .اهب ثدحو ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئمعبرأو ةرشع سمخ )4١6( ةنس ىف دلو (9)

 (4919) ةنس دعب هربخ عطقنا ءريثك ًائيش هيبأ نم عمس «قودصلا ملاعلا خيشلا :هيلعو
 ١91/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئمعبرأو نيعستو عبس

 نيسمخو تس وأ سمخ (”88) ةنس يف دلو «يراصنألا كامسلا نباب فورعملا (5)

 ؛دوجملا مامإلا ظفاحلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو .

 يلمتسملا ,ةثالثلا نع حيحصلا يوارو فيناصتلا بحاص «مرحلا خيش ةمالعلا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عبرأ (4785) ةنس تام ٠ «ينهيمشكلاو يومحلاو

 .(هده ع1

 لاحرلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءحيحصلا ياور يخلبلا (5)

 هسفنل جرخو ريثكلا عمسو فوط «خلبب نينقتملا تاقثلا نم ناك :رذ وبأ لاق «قداصلا

 .(497؟/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعيسو تس (*/5) ةنس يفوت ءامجعم

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو عبرأ (075) ةنس دلو يشرقلا ()

 تام ءملعلا لهأل مركم ةلزنملا عيفر ءهاجلا عساو ناهبصأب سانلا خيش :هيلعو انيلع

 .(54/5١5؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ (554) ةنس ناهبصأب

١١ 



 5 ١"يدولجلا نسحلا نب دمحأ نب ب مئاغ «ناخيشلا هب انأ :دواد لاق

 وبأ انأ :الاق امهيلع ًاعامس : 2” يدادغبلا دعس يبأ نب دمحم تنب ةمطافو
 «يربرفلا انأ يوبشلا رمع نب دمحم انأ .يفوصلا ديعس يبأ نب ديعس نامثع
 . يراخبلا انأ

 كلت نكل «تقولا يبأ ةهج نم انتياور ددعلا يف يواست قيرطلا هذهف
 .مدقت امك «ةزاجإلا عاونأ فعضأ نم يهو .ةماع ةزاجإ اهيف هذهو «ةلصتم

 امدعب شاع هنأل ءدانسإلا ولع يف هنامز ةردان ناك ءاذه سابعلا وبأ انخيشو
 باحصأ نع ةياورلاب لب . حيحصلا ةياورب ايندلا يف درفتو «ءةنس ةئام عمس

 نيتس نم رثكأ ءحيحصلاب ثدحو .يتللا نباو يديبزلا نباك «تقولا يبأ
 ناكو ءدانسإلا ولع يف دادجألا ءابآب دافحألا دالوأ قحلأو «ةددعتم دالبب ةرم

 يف يفوت نأ ىلإ «ءنهذلا رضاح « عيمستلا ىلع ًاروبص ءاهلك هساوجب ًاعتمم

 ةئام نبا وهو «ةئامعبسو نيثالث ةنس ءرفص رهش نم نيرشعلاو يداحلا

 يف [ب/31 ناك هنأ ركذف هدلوم نع هتلأس ينأل ءًابيرقت نيئس رشعو

 نيرشعو تس ةنس كلذ ناكو «؛قشمد يف دواد رصانلا راصح مايأ بتكملا
 «ةئامتسو نيثالث ةنس «يديبزلا نبا ىلع حيحصلا هعم عمس دقو «ةئامتسو
 ثدح دقو «هنم رغصأ ناكو «ًاروضح ريغ ًاعامس فلخو «دمحم هاوخأ
 . هللا همحر «هتومب ةجرد سانلا لزنو ءهتوم موي اذه انخيش

 لزنأ نكل .يراخبلا هللا دبع يبأ مامإلا فيناصت نم ةدع يل عقو دقو

 .اهنمف حيحصلا عماجلل الوأ هتقس يذلا دئسلا نم ًادنس

 ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو نامث (444) ةنس بجر يف دلو «ىناهبصألا ءافولا وبأ )١(
 «رمعم نبا نم هتزاجإب حيحصلا تأرق ةقثلا رمعملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيئالثو نامث ةنس ءةجحلا يذ ثلاث (0788/15/5) يف يفوت
 48/5١(. ريسلا)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأ (410) دعب تدلو ءءاهبلا مأ (0
 يف تيفوت «ءايشأب تدرفتو ترمع «ناهبصأ ةدنسم ةظعاولا ةملاعلا :هيلعو انيلع
 نم ةئامسمخو نيئثالثو عست ةنس «ناضمر نم نيرشعلاو سماخلا (همواوركه)

 1١48/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا

 نض



 ١ - باتك الأدب)١(
 ةيثيدح ءازجأ ةعست ىف هل

 نب ميهاربإ قاحسإ يبأ تنب ءاهقفلا تس دمحم مأ ةخيشلا هب ينربخأ

 ءزجلا رخاوأ نم كلذو ءهنم ءزج رادقم الخ .؟"”ىطساولا دمحأ نب ىلع

 :هلوق ىلإ «باوثلاو رجألا نم يعادلل رخدي ام باب :هلوق دنع «سماخلا

 يتءارقب «سداسلا ءزجلا رخاوأ لبق كلذو ءاميغ ىأر اذإ لوقي ام باب

 وبأ ىنثتسملا ردقلا ىوس هب انأ :لاق دادغب نم ينارحلا يطيبقلا يلع

 يف «هيلع ًاعامس ك0 نب دمحم نب ىنغلادبع نب دمحأ يلاعملا
 هَ

 «يقابلادبع داؤف دمحم قيقحتب ةرهاقلا يفو «لوبناتسا يفو ءدنهلا يف تارم عبط )١(

 .ةديفم سراهفب تليذو ءرئاشبلا رادب (ه409١) ةنس يف تروص مث (ه١»/8) ةنس

 وهو (ب/٠) سرهفملا مجعملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاقف .هتاطوطخم امأ

 روبيكنب يفو (ه١١) خيراتب )31١6( يف ماع (879/6) مقرب ةيرهاظلا يف طوطخم

 نمض ايكرتب هللا ضيف يفو (ه١١) نرقلا نم (10)ق (ا/.:) مقرب (99/5/0)

 دمحأ يارس يفو (ه884) خيراتب (ب88 - )١ ق 9 ا )1١/١589( مقرب عومجم

 فاقوألا يفو ءيرجهلا عساتلا (4) نرقلا نم )3١48( يف ("848) مقرب ثلاثلا

 (ق1١٠) يف )١74( مقرب لاغنبلا يفو )601١791 خيراتب )٠٠١٠١9( مقرب دادغبب

 عمجملا) 568/1١/١(. نيكزسو ء١01؟ا//# ةيبرعلاب ناملكورب) رظنا (ه١؟854) خيراتب

 .(458ت6*ه"/١ سسؤملا

 «يراخبلل دوعي ريمضلاف (هل بدألا باتك) :لاق ىئالعلا نأ ئراقلا ظحالي :تلق

 عامس نع يئالعلا مالك اذه قبس دقو «ناونعلا اذه قبس هدنسم نوكل دمحأل سيلو

 .حيحصلا عامس نع مالكلا يف طقس عقو دقو «يراخبلا حيحص

 نبا ظفاحلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو .نيتنثا (57) ةنس تدلو «نمحرلا ةمأ (؟)

 ةنس رخآلا عيبر يف تتام «هريغو يطيبقلا اهل زاجأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح
 .(591/5 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس (7؟5)

 يف تام «ةقث ناك :يزوجلا نبا لوق هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لقن «ينارسجابلا (5)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامسمخو نيتسو ثالث (057) ةنس ءاهب ثدحي ملو ناذمه

2)60). 

 نضر



 يرقملا بوقعي نب دمحأ نب يلع نب دمحم العلا وبأ انأ «ىنالقابلا دمحأ
 نب دمحم نب دمحأ رصن وبأ انأ «ةثامعبرأو نيثالث ةنس .2”يطساولا
 نب دمحأ ريخلا وبأ انث «ةئامثالثو نيعبس ةنس «'"”يكزاينلا دماح نب نسحلا
 مامإلا انث :لاق ةئامثالثو نيرشعو نيتنثا ةنس .””يسقبعلا ليلجلا نب دمحم
 .هب يراخبلا

 وبأ انأ :لاق هيقابل ةزاجإ ءهضعبل هيلع يتءارقب .يسدقملا دعس نب دمحم
 لضفلا يبأ ظفاحلا نع «ةرهاقلا نم ريقملا نب هللادبع يبأ نب يلع نسحلا
 دنسلاب «ينالقابلا نب بلاغ وبأ انأ :لاق ةزاجإ ,(*”يمالسلا رصان نب دمحم
 . مدقتملا

© © © 

(000) 

 فق

 ءاهخيش ىلع أرقو طساوب أشن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو عست (”49) ةنس دلو
 ًاباوبأ جّرحو «ثيدحلا نم ريثكلا عمج دق ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق .

 نيثالثو ىدحإ )47١( ةنس تام «تاءارقلاب ملعلا لهأ نم ناكو .ًاخويشو مجارتو
 .( 494 968 /دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامئالثو نيرشعو ثالث (”37) ةنس دلو .يذابالكلاب فورعملا
 ملعلا نسح ظافحلا نم ناك ءدحوألا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 نامث (”9448) ةنس «ةرخآلا ىدامج يف تام «يراخبلا حيحصب ًاقراع «ةفرعملاو
 44/١09(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو
 يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامئالثو ةرشع يتنثا (”17) ةنس دلو ؛راطعلا ىكملا
 الس تام تبث ةقث :همجعم ىف رذ وبأ لاق زاجحلا دنسم :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 2 18/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو سمخ (404)
 هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عبس (4517) ةنس دلو ؛يدادغبلا
 لصحو ةرثك فصوي ال ام أرق «قارعلا ديفم ظفاحلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع
 (هه0٠) ةنس يفوت ؛للعلاو لاجرلا يف عربي ملو ءهتيص دعبو فلأو عمجو .لوصألا
 .(7301  ؟١٠58/6 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخ

 نيك



 (')هامإلا فلخ ةءارقلا باتك و -
 هل نيأزج يف

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ «ينابرلا ةمالعلا انخيش هب ينربخأ

 :لاق هيلع يتءارقب ءههجو هللا رضن ."”يرازفلا ميهاربإ نب نمحرلادبع

 قاحسإ وبأو «"”يسدقملا ميحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ :نادهازلا انأ

 تاكربلا وبأ انأ :الاق امهيلع ًاعامس :'؟”يطساولا يلع نب ميهاربإ

 بعالم نب دمحأ نب دواد رمع نب دمحم لضفلا وبأ انأ 20

 ةرهاقلا يفو (مامإلا فلخ ةءارقلا يف مالكلا ريخ) ناونعب (ه١؟48) ةنس دنهلا يف عبط )١(

 .ثيدحلا رادب (ه1505) ةنسو (ه770١) ةنس نيترم

 وهو (ب/9١) سرهفملا مجعملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاقف هتاطوطخم امأ

 يفو (1881) مقرب ةرقنأب (بئاص) يفو )١١71( مقرب لوبناتسا (حتاف) يف طوطخم

 ةيبرعلاب ناملكربو ١/2788/1نيكزس) رظنا (”88) ثيدح «دنهلا دابأ رديحب (ةيديعسلا)

 .(0750تاالو/؟ سسؤملا عمجملا رظناو 21174/“

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتس (550) ةنس دلو «ىقشمدلا (0)

 تام «عضاوتلاو عرولاو نيدلا عم ءبهذملا ةسائر هيلإ تهتناو ةدافإلل ردصت :هيلعو

 .(4"1/ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةتامعيسو نيرشعو عست (97/784) ةنس

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو عبس (5919/) ةنس دلو «يحلاصلا لامكلا نبا (©

 «ريثكلا أرق رايخألا فلسلا ةيقب «ثدحملا دباعلا ةودقلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو نامث (584) ةنس تام ءريثكلاب ثدحو ءازجألا بتكو

 .(14/7١5؟ خويشلا مجعم)

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتنثا (507) ةنبم دلو «يحلاصلا قفز

 فورعملاب رمألاو «دبعتلاو دجهتلا يف ًاسأر ناك «مالسإلا خيش ةودقلا مامإلا : هيلعو

 ء«حلاصلا فلسلاو .ةنسلا لهأ ةديقع ىلإ ًايعاد «رئاعشلاو تامرحلا مظعي صالخإلاو

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو نيتنثا (5437) ةنس يفوت «نسح هقفو ديج ملع هدنعو

 ١147/١(. خويشلا مجعم)

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو: نيعبرأو نيثنثا (047) ةنس لوأ دلو «يدادغبلا (0)

 ءةنسح سفنو ةءورم هل ءعامسلا حيحص ًاددوتم ًاظقيتم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع تس )5١5( ةنسش تام ءهلوصأ نم ثدحي

24 

 انوان



5 10 
 ."نومأملا نب [أ/١!] ىلع نب دمصلادبع مئانغلا وبأ انأ 5 يومرألا
 قاحسإ وبأ انأ ,'7ىمحالملا دمحم نب دمحأ نب دمحم رصن وبأ انأ

 .يراخبلا انأ «'*”يعازخلا قاحسإ نب دومحم

© © © 

 (7نيدلاولا رب باتك و - ؟
 فيطل ءزج يف ًاضيأ هل

 انأو ءىحلاصلا ءاجيهلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع ىبأ ىلع هتأرق
 مأ انتربخأ :لاق هيلع ًاعامس ,'9يروصلا فسوي نب يلع نسحلا يبأ نع هب
 صفح وبأ انأ :تلاق .«"””يرعشلا نسحلا نب نمحرلادبع ةنبا بنيز ديؤملا

 )غ0

 مف

 قرف

 قف

(0) 

03 

 4فإ

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو عست (1454) ةنس دلو .يدادغبلا
 (ه40) ةنس تام ءردقلا ريبك ًاحلاص ًاملكتم ءًارظانم ًاهيقف ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(187/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عبس
 ةقثلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءديشرلا نب نومأملا دلو نم يمشاهلا
 نيتسو سمخ (456) ةنس تام «قافآلا يف هتياور ترشتنا ؛دادغبب نيثدحملا خيش
 .(771/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو
 دادغيو روباسينب ثدح ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .«يراخبلا
 نيعستو سمخ (896) ةنس يفوت «نيثدحملا ةلج نم ناكو .نيديلا عفر باتكب

 85/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو
 ملو «يلاتلا باتكلا يف يتأي :يلشعرملا لاقو (140/1) سسؤملا عمجملا يف هركذ
 (؟تا١٠١/ سسؤملا عمجملا) .هتمجرت ىلع هفوقو مدع ىلع لدي امم هيلع قلعي
 .هتمجرت ىلع فقأ ملو

 ريصيت) يفو با سرهفملا مجعملا) يف رجح نبا هركذ :يلشعرملا لاق
 ناملكورب) رظنا ءانلصي مل هنأ رهظيو (/0 ,95/4) يرابلا حتفو (91/1/؟هبتنملا
 7944/١ لماشلا سرهفلاو ١1/١2770/1ةيبرعلاب نيكزسو #٠١ - 2١75 ةيبرعلاب
256 

 .(”:9/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ )56٠0( ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ
 ناسارخ ةدنسم :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةيروباسينلا لصألا ةيناجرجلا
 ةنئس تيفوت «ةرثكم ةرمع ةحلاص تناكو هيجوو يسرافلا نم حيحصلا تعمس

 .(88/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع سمخ (515)

 ك١



 روب وصنم نب : و اءرمع نأ انأ :الاق رافصلا روصنم نب دمحأ انبا '''ةشئاع هتخأو ؛

 نب دمحم ركب وبأ انأ :اضيأ ةشئاع تلاقو ءفلخ نب يلع نب دمحأ

 انأ ,"””ىبلهملا زيزعلادبع نب ةزمح ىلعي وبأ انأ :الاق .'"”ىسيلفتلا ليعامسإ
 . هللا همحر يراخبلا انأ ,؟2قاقدلا هيولد نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 : ىلوألا حيحصلا قيرط ةبسنب يراخبلا مامإلا ثيدح نم يل عقو اممو

 نب ىسيع دمحم وبأو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انربخأ ام "” 

 ىلع يتءارقب «يقشمدلا رفظم نب مساقلا دمحم وبأو .«نايسدقملا نمحرلادبع

 ثلاثلاو ءاعامس نالوألا «يتللا نب رمع نب هللادبع انأ :اولاق مهنم لك

 نب دمحم نب دمحأ نب ديعس مساقلا وبأ انأ «ةسماخلا رخآ يف ءًاروضح
 «يبنيزلا يلع نب دمحم نب دمحم رصن وبأ انأ «ةعبارلا يف ًاروضح «(”'نبلا

 انث ءدعاص نب دمحم نب ىيحي انث «روبنز نب رمع نب دمحم ركب وبأ انأ

 لاق ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ )49/1١( ةنس تدلو ءروصنم نب دمحأ تنب ()

 يف يناعمسلا اهنع بتك ءةنايصو ةفعو حالصو نيد تاذ ةثدحم :ةلاحك رمع

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عست (049) ةنس تايفو يف يبهذلا اهركذو ءروباسين

 .(ا/ل# ءاسنلا مالعأ) .ريبحتلا يف ةمجرت اهلو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأ )40٠( ةنس بجر يف دلو «يروباسينلا (9)

 (487) ةنس يفوت «هئاعدب كّربتي ًاحلاص ًاخيش ناك «ئرقملا ةودقلا مامإلا :هيلعو انيلع
 ١١/19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثئامعبرأو نينامثو ثالث

 خياشملا ةيقب ءابطألا خيش ملعلا ةقثلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يروباسينلا (©)

 .«بطلا ةفرعم يف مدقتو «ثيدحلا بلط ةيلوألاب لسلسملا يوار وهو «هتقو يف دّرفت

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو تس .ةنس رحنلا ديع موي )505/17/1١( يف يفوت
2511. 

 .(ها/١/؟هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت) .هريغو

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عبس (45719) ةنس دلو .يدادغبلا (5)

 نم رخآو «هريغو يبنيزلا رصن يبأ نم عمس «دادغب دنسم قودصلا رّيخلا :هيلعو انيلع'

 نيسمخ ةنس ةجحلا يذ رشع عبار )١5/١5/:069( ىف ىفوت «ىتللا نبا هنم عمس

 00 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو

 نضي



 قفز : .
 نب دمحمو «''"ركسع نب لهس نب دمحمو «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 فسوي نب دمحم انث :اولاق ركسع نبال ظفللاو «'"”هيوجنز نب كلملادبع

 نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع ءروصنم نع «يروثلا نايفس انث «يبايرفلا

 اهس اذإ» :لاق ِكلَو ّيبنلا نع ءهنع هللا يضر - دوعسم نبا ينعي  هللادبع

 .9اوهسلا ين ةدحس دجسيل مث : ."”خوتيلف هتالص يف مكدحأ

 ىبأ نب دمحم هللادبع وبأو ءاغيأ د ام ىنربخأو - ”“#

 دماح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأو ,؟*”يبلحلا ساحنلا ميهاربإ نب ركب

 ناميلس نب دمحأ سابعلا وبأو «موتكم نب فسوي نب ليعامسإو ؛2"”يفوصلا

 هللا ةبه نب يلع انأ :لوألا لاق :مهنم لك ىلع يتءارقب «'"”ناورم نبا

 نم نيتئامو نيسمخو ىدحإ (؟561) ةنس تام «يبهذلا هنع تكس «يدادغبلا ركب وبأ )١(

 .ةقث :رجح نبا لاقو 510/١7( ريسلا) .ةرجهلا

 ةلحر هل هيقفلا مامإلا ظفاحلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يدادغبلا ركب وبأ (؟7)

 ىدامج يف يفوت «ةعبرألا ننسلا بابرأ نع ثدح .«فيلاوتو ةديج ةفرعمو «ةعساو
 00 .045/1؟ ريسلا) ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو نامث (؟584) ةنس ةرخآلا

 تدصق اذإ ءًايخوت هاخوتأ ءيشلا تيخوت :لاقي «هيلع ىنبيو باوصلا ىرحتي :داملا ()

 - .0158/# ةياهنلا) رظنا .هيف تيرحتو ءهلعف تمعتو هيلإ
 يلصي لجرلا يف (ةالصلا (15/1 فنصملا) .وهسلا ةصق ركذب ةبيش يبأ نبا هجرخأ (54)

 .(صقن مأ داز يردي .الف

 «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (176) ةنس دودح ىف دلو «يدسألا نيدلا نيمأ 2(

 ءازجأ يهو هتايورمب دّرفتو ءًارهد رّمع فلسلا ةيقب :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق
 911/5 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع (/70) ةنس يفوت «ةدودعم
 .(19/4 رردلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو عبرأ (584) ةنس دلو «يفارقلا نيدلا باهش (5)

 نم ةئامعبسو رشع )97/٠١١( ةنس لاوش ىف تامو «ءازجأب دّرفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 1 89/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا
 ءزيمتم لضاف بيدأ لدعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يكبلعبلا سابعلا وبأ (0)

 ةداهش يف لخدي هنكل ديج مظن هل «يواخسلا ىلع ةيبطاشلا ضرعو تاءارقلا درفأ

 ةنس تام «قشمدب هئاضق مايأ يف «ةميقلا ةداهش نم يريرحلا نبا هلزع كلذلو ءروزلا

 لدعلا نيأو :تلق (؟١/5 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا (91)

 .؟روزلا ةداهش نم لضفلاو
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  لاقو 2« "”ينارفعزلا ىيحي نب بيعش نيدم وبأ انأ :يناثلاو .يعفاشلا
 انأ :ناريخألا  لاقو  ؛ 3 بساحلا نب يكم نب نمحرلادبع انأ :ثلاثلا
 :مهتعبرأ اولاق «"”يواخسلا دمصلادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةمّالعلا
 رطبلا نب دمحأ نب رصن انأ «يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا انأ

 ليعامسإ [ب/7١] نب نيسحلا انث «عيبلا نب هللاديبع نب هللادبع انأ «يتءارقب

 نب ىيحي نب ميهارنإ انث «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم انث ؛يلماحملا
 ينثدح «2”قاحسإ نبا نع «””ىيحي يبأ ينئثدح «'؟”ينيدملا دابع نب دمحم

 هللادبع نب رباج نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نب رمع نب مصاع

 لاق ؛ ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو سمخ (058) ةنس دلو «يناردنكسإلا مث يناوريقلا )١(
 رب اذ ًاحمس ناك «ةكمب رواجملا حلاصلا دنسملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 .584/9 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو سمخ (546) ةنس يفوت .ةقدصو

 نم ةئامسمخو نيعبس (81/0) ةنس دلو .يناردنكسإلا مث يسلبارطلا مساقلا وبأ (0)
 ظفاحلا ءهدج نم عمس رمعملا دنسملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا
 نيسمخو ىدحإ (501) ةنس تام ؛«هيلع تئرقام ةريثك تاعامس هل ًاريثك رهاط يبأ
 .(778/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عست وأ نامث (588) ةنس دلو «يرصملا ينادمهلا (9)
 يف ًامامإ ناك «ءابدألاو ءارقلا خيش ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر ٍيبهذلا لاق
 نيعبرأو ثالث (547) ةنس تام ءريسفتلا يف ًاعراب تاءارقلاب ًاملاع ءايتفم ًاهيقف ةيبرعلا
 .(1717/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 ,١/74نازيملا) .نّيل :رجح نبا لاقو .هريغ هاشمو متاح وبأ هفعض :يبهذلا لاق (:4)
 .(بيرقتلاو

 .طيلاغأو ريكانم هثيداحأ يف :يليقعلا لاقو .هفعض يزارلا متاحابأ نأ يبهذلا لقن (5)
 حرجلا) .ثيدحلا فيعض :هترابعو متاح وبأ .لاق امك وهو :تلق (105/4 نازيملا)
 ١886/4(. ليدعتلاو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نينامث (80) ةنس دلو «يبلطملا قاحسإ نب دمحم (5)

 ملعلا نود نم لوأ وهو ةنيدملاب ًاسنأ ىأر «يرابخإلا ظفاحلا ةمالعلا :هيلعو انيلع

 ءاملعلا هيلع ىنثأ «يغبني امك دّوجملاب سيل هنكل ًاباجع ًارحب ملعلا يف ناكو «ةنيدملاب
 ثالث وأ نيتنثا وأ ىدحإ وأ نيسمخ )١60( ةنس يفوت «سيلدتلا هتلع قودص وهو
 ملعلا لهأ دنع دنع نأ حجارلاو :تلق .(04 //*  ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامو نيسمخو
 .نسحلا نع لقي ال هثيدح نأ
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 وهو ةنيدملا ىلإ ًالفاق حار نيح ِكو هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر

 ءاثعو نم هللاب ذوعأ «نودماح انبرل نودباع هللا ءاش نإ نوبئات نوبيآ» :لوقي

 جرخي مل .2"”لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو .بلقنملا ةبآكو ءرفسلا
 ,'"”نسح دانسإ وهو «قاحسإ نبا ناكمل ءحيحصلا يف دنسلا اذه يراخبلا

 يف نتملاو ؛هسيلدت ةمهت تفتنا دقف «ثيدحلاب هيف قاحسإ نبا حيرصتل
 رطفلا ديع ةليل هللا همحر يراخبلا مامإلا ةافو تناكو ءرخآ هجو نم حيحصلا

 . هنع هللا يضر «نيتئامو نيسمخو تس ةنس

(000 
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 كبَو هللا لوسر نع ءلدعلا نع ءلدعلا لقنب
 نيسحلا يبأ مامإلا فينصت

 .هللا همحر ؛(؟*”يروباسينلا يريشقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم

 باب ءجحلا باتك (18 :ص) رظنا ,فنصملا لاق امك رخآ هجو نم ملسم هجرخأ

 .(147"1؟ 4 ؟96) ثيدح (اله)

 فنصملا نم مكحلا اذه حصي الف ءهدلاوو ىيحي نب ميهاربإ اذه هدانسإ يف لب

 .هللا همحر

 نم رثكأ عبطف «نورشانلاو ءاملعلا هب ىنتعا «يراخبلا حيحص لعب ةنسلا بتك حصأ وه

 ةنس رصمب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ رادب يقابلادبع داؤف دمحم ةعبط اهدوجأ «ةعبط )3١(
 ١ .(ها18ا//)
 يف ىرخأو (؟10١) ق )١54( مقرب برغملاب نييورقلاب ةخسن هنمف هتاطوطخم امأ

 ةبتكم يف دوجوملا لصألا نع ةروصم (؟5410) ىق (ف#*84) مقرب ءمامإلا ةعماج

 ةبتكملا يفو )48١( ىق (4؟744) مقرب ةمات ردصملا سفن نم ىرخأو (يتيبرتستشت)

 يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاقو .754©6) ةنس خسن ءرشع ثلاثلا ءزجلا ةيردنكسإلا

 بدألا خيرات) يف اهرظنا «ةريثك تاطوطخم هنم دجوتو (ب/؟ سرهفملا مجعملا)

 عمجملاو ١/25514/1ةيبرعلاب نيكزسل ثارتلا خيراتو 0187 /# ةيبرعلاب ناملكوربل يبرعلا

 .(4تا١/١ سسؤملا

 لاق «ةرجهلا نم نيتئامو عبرأ )2١5( ةنس دلو «فيرعتلا نع ينغ حيحصلا بجاص

 -«حيحصلا ةفرعم يف امدقم ناك قداصلا ةجحلا ءدوجملا ظفاحلا ريبكلا مامإلا :يبهذلا
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 سابعلا وبأ نيدلا فرش «ةمالعلا مامإلا خيشلا هعيمجب ينربخأ

 قشمد بيطخ يردبلا «2"'يرازفلا ءايض نب عابس نب ميهارنإ نب دمحأ

 و «ةئامعبسو ثالث ةئس نابعش رهش يف عمسأ انأو ؛هيلع ةءارق هللا همحر

 قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب «مالسإلا خيش ينابرلا ةمّلعلا انخيش هيخأ

 وبأو «يعفاشلا نمحرلادبع دمحم يبأ نيدلا جات مالسإلا خيش نب ميهاربإ

 مامإ اجاوخ نب نسحلا نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع
 ,"”يجيندنبلا عماج نبا دودمم نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو .'"”يسرافلا

 لماه نب دومح نب رمع نب دومح نب دمحأ سايعلا وبأو «يفوصلا
 نيدلا ناهرب انخيش ىلع هتأرق دقو «مهنم لك ىلع يتءارقب «''”ينارحلا

 .ةئامعبسو نيرشعو نيتنثا ةنس يف اهادحإ نيترم

 يبأ نب دمحم هللادبع وبأ «هتئانثأ يف وهو (هنم داعيم الخ هب ينربخأو

 .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو ىدحإ (751) .ةنس تام «دنسملا حيحصلا هباتكب ينعو 2-
 .(هى١  هقال/7١ ريسلا)

 عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (575) ةنس دلو )١(

 رسفو سّرد ءاحيصف ناكو هسفنب ثيدحلا بلطو ؛«ةيبرعلا مكحأو عبسلا التو ءريثكلا
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو سمخ (/06) ةنس يفوت «ةدم ةيبرعلا أرقأو

 .( "ا

 يفوت «هتوم ىلإ ةريسلا نسح ناك ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عست(549) ةنس دلو (؟)

 - ”١/١١7دييقتلا ليذ) ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (!/16) ةنس نابعش يف
06 

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (547) ةنس دلو (0)

 ةئامتس (5960) ةنس يف ملسم حيحص «ينيبذابلا رمع نب دمحأ ىلع عمس :هيلعو
 مدق ء«دادغب ةنئاك يف تمدع تابثأ هل تناك ءءازجأو بتك ةدع عمسو «نيسمخو

 نيثالثو تس (9/95) ةنس مرحملا يف تام .عامسلل سلجي ناكو ريثكلاب ثدحف قشمد

 #/١194(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (258؟) ةنس دلو «ينئاطبلا (4)

 نيدو لقع اذ ناكو «؛كلذ ريغو «يئاسنلا نئسو ءملسم حيحصب ثدحو ريثكلا
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (ا/15) ةنس تام «عضاوتو

4). 
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 داعيملل ةزاجإو ءاضيأ هيلع ىتءارقب «''"ىحلاصلا ناخرط نب دمحم نب ركب
 .روكذملا

 رمع يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ ءانبأ (هللادبعو «"'نمحرلادبع دمحم وبأو
 وبأو «يدزألا لاله نب رمع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو ءيسدقملا
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 وبأو .'*”يحلاصلا مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ انخيش نب دمحم هللادبع

 دمحم وبأو .«"”ئرقملا رضخ نب يلاعملا [أ/18] يبأ نب يلع نسحلا
 نب دمحأ ىدهلا وبأو .«'"”يردنكسإلا ءايض نب ميهاربإ نب نمحرلادبع

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةثامتسو نيسمخو ثالث (567) ةنس دلو .ىقشمدلا )١(

 ةنس تام «قينألا هطخب قابطلا بتكو .عامسلاب ينعو ًاروضح عمس :هيلعو انيلع
 71/١:(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو سمخ (/8)

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (547) ةنس دودح ىف دلو .ءدهاشلا ىقشمدلا ()

 همسا قحلأ دقو ءهنم لدعأ هريغو «ةيلاع ءازجأب هتقو يف درفتو رثكأف عمس يبهذلا
 نيثالثو سمخ (/0) ةنس تام ءءيش كاذ نم هنع ذخأ ام نكلؤ هل تابثأ يف

 531/١"(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس (585) ةنس دلو «بيطخلا نب نيدلا زع (9)

 ةبظاوملا عم ءاهيف سانلا عفنو «0ضئارفلا نقتأ دق ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح

 نم ةئامعبسو نيثئالثو نيتنثا (7#7) ةنس بجر ىف تام هربلاو ريخلا لاعفأ ىلع

 1 .(478/؟ رردلا) .ةرجهلا
 نيتسو ثالث (557) ةنس «ءبجر ىف دلو «ةتسلا ةوخألا دحأ امهو هلبق يذلا وخأ (4)

 هل زاجأو ةعامج نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو
 ةنس نابعش رشع سماخ (71/8/16) ىف تام ءريخ لجر ناكو ثذح .ةعامج

 .(*44/5 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو ىدحإ
 حيحص هدج ىلع عمس ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عست وأ نامث (544) ةنس دلو (6)

 ةئامعبسو نيعبرأو ثالث (!/47) ةنس بجر يف تام «ريثكلاب ثدحو «هريغو ملسم

 .(731/5 خويشلا مجعم 27١/4 رردلا) .ةرجهلا نم

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ىدحإ )56١( ةنس دلو (5)

 ةئامعبسو نيثالث عبس (7/71/) ةنس تام .لافطألا أرقأو ثدحو نآرقلا ظفح :هيلعو

 #//3١1(. رردلا) .ةرجهلا نم

 -ةدالو لبق (540) ةنس يفوت هنأل «يئالعلل ًاخيش سيل وهو .حاكرفلا نباب فورعملا (0)
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 هللادبع وبأو .""يسدقملا ميهاربإ نب نمحرلادبع دمحم يىبأ ةمالعلا

 ""”يحلاصلا شايع نب نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم
 نب دمحم هللادبع وبأو «"”يتيركتلا عانم نب نيسح نب يلع نب نمحرلادبع
 باتك ىلإ «باتكلا لوأ نم مهيلع يتءارقب «'*”يوالسلا مساقلا يبأ نب رمع
 ةزاجإو «باتكلا رخآ ىلإ ءىمعأو عرقأو صربأ :ثيدح نمو «ناميإلا

 . مهنم هيقابل

 دمحم وبأو ٠

 8ع

 وبأ ةاضقلا يضاق ةمّداعلاو «يلبنحلا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا

)2 . 
 وبأو «  يفنحلا يورصُلا نامثع نب دمحم نب مساقلا يبأ نب يلع نسحلا

 خسانلا لعلو (79/7دييقتلا ليذو «"8/١ةرهازلا موجنلا) رظنا .نينس عبرأب يئالعلا -

 نب نمحرلادبع نب ميهاربإ روكذملا نبا وهو ءاوهس يئالعلا خيش مسا طقسأ
 مولع يردي ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ءءايض نب عابس نب ميهاربإ

 رردلا) .ةقث ايلوصأ ًاهيقف «عضاوتلاو تمسلا نسحو «عرولاو نيدلا عم ثيدحلا

 مهلا

 تام ًاريخ ًانيد ناك : رجح نبا لاق «ىحلاصلا ميهاربإ نب نمحرلادبع نب دمحأ هلعل )غ0(

 4/١ ١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيثالثو كس فورت ةئس

 .(١/١6دييقتلا ليذ) رظنا .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبس (ا/الا/ل) ةنس يفوت )0

 ىدحإ وأ «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نيتنثا (557) ةنس ءناضمر يف دلو يحلاصلا (6)

 نبا نم ملسم حيحص عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ثالث وأ

 ةنس نابعش يف تام «قالخألا ميرك «ةبيشلا رونم ابيهم ناكو ثدح «مئادلادبع

 .((4 4 رردلا) . ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو سمخ (و/:ه)

 ابأ) رجح نبا هانك ءةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عست (5684) ةنس دلو « يقشمدلا )0

 لاوش يف تام .ثدحو مئادلادبع نب دمحأ ىلع ملسم حيحص عمس :لاقو (دمحم

 .(557/5 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو عست (1/49) ةنس

 نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (547) ةنس بجر يف دلو «نيدلا ردص (5)

 نم رثكأ ءاضقلا يلو «سّردو ثيدحلا عمسو هقفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح

 نيرشعو عبس 4ةفف)إ ةنس تام «.هدلبب بمهذملا ةسائر هيلإ تهتناو «ةئس نيرشع

 #٠ ١(. رردلا) . ةئامعبسو
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 وخأ ءرمع يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحم و ٠ ”يحلاصلا مامت
 وبأ دباعلاو «يزملا ركب يِبأ نب فسوي نب ركب وبأ ملاعلاو «"”هركذ مدقتملا

 دمحم وبأو 2" يسدقملا يداهلادبع نب ديمحلادبع نب دمحأ نب ركب

 ةءارق «'؛”يحلاصلا يداهلادبع نب ديمحلادبع نب دمحم نب نمحرلادبع
 «يفنحلا يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأو «عمسأ انأو مهيلع

 وبأو «””يزملا فسوي نب نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلاو

 نب ىلغ نسحلا وبأ لدعلاو «ىنالقسعلا هللدبع دمحم نب دمحم هللادبع

 نب هلل رصن نب دمحم هللادبع وبأو ,'"”ىسدقملا رمع نب دمحأ نب رمع

 نب ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحمو ,؟ةلودلا ىس نب هللا ةبه نب ىلع

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ىدحإ )56١( ةنس دلو :طايخلا )١(

 صالخإلاو ىوقتلا نم :ةنسلا بدأب بدأت «ةودقلا حلاصلا ئرقملا ملاعلا :هيلعو انيلع
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو ىدحإ )4١/( ةنس يفوت «عرولاو قدصلاو عضاوتلاو

 .(141١/؟ خويشلا مجعم)

 .همأ نم هوخأ وهو ءدحاو مدقتلاو (امهركذ) لصألا يف )١(
 يبأ يلامأ نم ناسلجم هيف «ًاءزج نيدلا دامع هدج ىلع رضح :لاقو رجح نبا هبسن (5)

 ةئامعبسو نيعستو عست (9/494) ةنس مرحملا يف تام «ثدح دقو «ةيوقزر نب نسحلا

 458/١(. رردلا) .ةرجهلا نم

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتس (510) ةنس ليبق دلو «يسدقملا (4)

 مجعم) .ففعتم ريخ بيط ناسنإ وهو «ةفئاطو مئادلادبع نبا عمس :هيلعو انيلع
 .(”ا/ا//١ خويشلا

 نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (504) ةنس بلح رهاظب دلو «يعاضقلا نيدلا لامج (5)
 ةعامجلا ذاتسأ «عرابلا ظفاحلا ةمالعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 اذهب ينعو ءرصق الو اهل الو رتفالو ينو امف نأشلا اذه بلط ؛مالسإلا ثدحم

 نيعبرأو نيتنثا «ةنس رفص رشع يناث )747/5/١51( يف يفوت «ةيانع متأ نأشلا

 .089/7 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيتس (5150) ةنس دلو «ءيطورشلا نيدلا ءاهب (5)

 مئادلادبع نبا ىلع عمسو ءطورشلا يف رهمف لغتشاو عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 )7/494/1/1١8( يف تام «ًافراع ًالدع سفنلا هيزن ناكو ..ملسم حيحص كلذ نم ءريثكلا

 .(150/# رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو عست

 -يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبس (5841/) ةنس دلو «يقشمدلا ةلودلا ءانس (0
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 27 ىسدقملا حجار نب هللادبع نب دمحأ نب نمح رلادبع دمحم وبأو «دارزلا

 هللادبع وبأو ,'"'”يواجحلا ةفيلخ نب دمحأ نب يلع نبا نمحرلا دبعو

 1 ١ 0 قفز 5 0

 نم ةزاجإو ءروكذملا ريخألا داعيملل نيعمتجم .مهيلع يتءارقب «'*”ساوقلا

 . هللا مهمحر «ةرئاسل مهلك

 انأ :بحملا نباو ؛ينالقسعلا نباو «لاله نباو «مامإ اجاوخ نبا لاق

 .يطساولا رضم نب رمع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 .ًاعامس يناثلاو .ًاروضح لوألا .''”يسدقملا فسوي ,20(ب) يداهلادبع

(00 

 مف

 هيف

04 

 )هر

030( 

 ميركلادبع نب رمع نب دمحأ سابعلا وبأ انأ :يجيندنبلا لاقو

 «مئادلادبع نبا نمو ءًاروضح يفنحلا نازولا نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(599/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (ا/78) ةنس يف تام

 :ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو ثالث (55*) ةنس دلو ءدهاشلا نيدلا نيز

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (7/76) ةنس تام «ةعامجو مئادلادبع نبا عمس
 2014/١(. خويشلا مجعم)

 ائرقم ناكو «ةفرع نبا ءزج انل ىورو مئادلادبع نبا عمس :يبهذلا لاق «يحلاصلا

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (ال76) ةنس رخالا عيبر يف يفوت ءاحلاص

 30/01/١(. خويشلا مجعم)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرألا لبق دلو «يرفاعملا هللادبع وبأ

 نيرشعو تس (ال7") ةنس تام (فلصو) .نيدو ةحاصف وذ ةمالعلا :هيلعو انيلع

 .(38*/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأ (515) ةنس لئاوأ يف دلو «يقشمدلا

 نيرشعو تس (/75) ةنس تام «هتخيشم هنع انل ىور «مئادلادبع نبا نم ًاروضح
 .(48/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 .لصألا نم تطقس

 ىورو عمس ءدنسملا ئرقملا هيقفلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛يليعاّمجلا

 ءاففعتم ةوالتلا ريثك ءاريخ انيد ناكو ةزاجإ هل تلصح .؛ةقدص نبا نع ملسم حيحص

 نم ةئامتسو نيسمخو نامث (568) ةنس «ىلوألا ىدامج ىف «راتتلا دي ىلع دهشتسا

 .(547/8* ريسلا) .ةرجهلا
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 ظفاحلا لاقو ؛ ةنامسمخو نيتس ةنس [ب/1] دادغبب هيلع ًاعامس  ينيبذابل

 .هيلع
4 

 نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا انأ :ناميلس يضاقلا انخيش لاقو

 .هيلع ًاعامس «ىسدقملا دحاولادبع

 سابعلا وبأ انأ :مهركذ مدقتملا نيقابلا رئاسو ًاضيأ دارزلا نبا لاقو

 .رضاح مهضعبو هيلع ًاعامس :«""”يسدقملا ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ

 ءةلجلا خياشملا انأ :ًاضيأ يوارفلا سابعلا وبأ لوألا انخيش لاقو

 ملعو «حالصلا نب نمحرلادبع نب نامثع ورمع وبأ نيدلا يقت ناتمالعلا

 وبأ نوثدحملاو «يواخسلا دمصلادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا

 نب نسحلا يلع وبأو .5 ينيفيرصلا رهزألا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ

 نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأو ”يركبلا دمحم نب دمحم نب دمحم

 رافصلا نب رمع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأو ءيبطرقلا يلع

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامث 6 ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ «حيحصلا يوار قلد

 ١458/4(. ظافحلا ةركذت)

 :دامعلا نبا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو سمخ (هاله) ةئس دلو «نيدلا نير قفقز

 ًالضاف ناكو ؛«ةعامج نع ةياورلاب ايندلا يف درفنا ءاهثدحمو اههيقفو ماشلا دنسم

 .(" هر تارذشلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نامث (5514) ةنس يفوت «ًاهبنتم

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو ىدحإ (081) ةنس نيفيرصب دلو «يقارعلا قرف

 نبا لاق «ًاظفاح ةقث ناكو ثدحو عمس «لاحرلا ظفاحلا ثدحملا مامإلا :يبهذلا
 نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (5851) ةنس تام «ةياورلا عساو تبث مامإ :بجاحلا

 .(89/97 ريسلا) .ةرجهلا

 ديفملا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ريثك تهبلا ريثك هنأ الإ «يراخبلا حيحص ىور ءًاحيصف ًانسل ًاملاع ًامامإ ناك ؛«لاحرلا

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس (565) ةنس يفوت ًادومحم نكي ملو «ىواعدلا

 .(7 #97 ريسلا)
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 نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ ىلاعملا وبأ نالدعلاو .''"ىنيارفسألا
 هللادبع وبأو «"”مالس نب يلع نب ملاس نب نسحلا دمحم وبأو «””يزاريشلا

 نب يلع نب ىيحي ايركز وبأو «''”ينالقسعلا نب دومحم نب يلع نب دمحم
 دحاولادبع نب يلع نب لضفم زعلا وبأو :'”يقلاملا يمرضحلا دمحأ

 وبأو «"”يروصلا نسحلا يبأ نب فسوي نب يلع نسحلا وبأو .«2""يشرقلا
 انأو مهيلع ةءارق .«"*ينارحلا تيمكلا نب ملسملا نب ديمح نب دمحم هللادبع
 .ةثامتسو نيثالثو نامث ةنس يف نيعمتجم « عمسأ

 (ه) . : 0 8 5 ءلناو

 امهيلع اعامس "0 ىشرقلا رهاط نب دمحم نب باهولادبع نب رمع تاكربلا

 حيحصب ثدح «.دهازلا ثدحملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءقشمد ليزن )١(

 ةنس يفوت «حالصلا نبا ىلع أئراق ثيدحلا راد يف ناكو «يسوطلا ديؤملا نع ملسم

 .(588/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (5)

 «قازرلا دبعو يساينابلا نبا نم عمس :لاقو ءهدلاو ةمجرت بقع يبهذلا هنع ملكت (؟)

 .(”7/؟ ريسلا) . رجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (557) ةنس يفوت

 ربلا ريثك ناكو ؛ةمشحو لاومأ اذ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «بتاكلا (6)

 ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (1847) ةنس يفوت «ةعامج هنعو «ةعامج نم عمس «ةلبانحلاب
 ١١١/5(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 .(5814/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ (560) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ (54)

 .(88/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأ (540) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ (5)

 بحاص ءًايرحتم ًائيص ًاحلاص ًاملاع ناك : هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق :هيقفلا ىعفاشلا (7)
 .(" 48/7 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (147) ةنس تام «ةفرعمو ةئس:

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (194) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ (0)

 ,/( اا

 9//١49(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (547) ةنس تايفو يف ركذ (4)

 «ىلاعملا ىبأو ركاسع نبا نع ثدح «قشمد دوهش ر ابك نم لدعلا :ىبهذلا لاق (9)

 نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (14) ةنس تام «ةوالتلا ريثك ةعامجلل ًامزالم ناكو
 .(7371/77 ريسلا) .ةرجهلا

 جرخو «ةعامجو نورصع نباو ركاسع نبا عمس :يبهذلا لاق «يقشمدلا نيدلا يفص )٠١(

 نم ةثامتسو نيعبرأو عبس (541) ةنس تام «ةعامجو وه هنع ىورو يلازربلا هل

 .(757/9 ريسلا) .ةزجهلا

 ا/ 1١



 لاق هفصن نم ديزأ نوكت «باتكلا نم ةقرفتم ةعطقل ءًاضيأ خيرأتلا اذه يف
 ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ريبكلا ظفاحلا انأ :ناذه

 .هيلع ًاعامس «ىقشمدلا

 حتفلا وبأ انأ :يواخسلاو ينالقسعلا نباو يطساولا رضم نبا لاقو

 نبا ظفاحلا لاقو ءًاعامس نارخآلاو «ةزاجإ :يواخسلا لاق

 «يزاريشلا نباو «يبطرقلاو « مئادلادبع نباو «يداهلادبع نباو «دحاولادبع

 اعامس « ""ينارحلا ةقدص نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ انأ :مالس نباو
 .باتكلا عيمجب «هيلع

 5 نم انوقف هقيطلا يف مث مع نب ريع باتكلا لوأ نم ًاتوف ةقبطلا يف هل ركذ مئادلادبع :با نأ ريغ "4

 . "00. . .ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث» :ثيدح ىلإ

 اذه هل ديعأ هنأب مزجي «مئادلادبع نبا ناكو ءهلامكب مايصلا باتكو

 دبعو [أ/9١] هلوق ىلإ عجري ثدحم «ةقث وهو كلذ ىلع فلحيو «توفلا

 نويعبات ليوطلا ديمحو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو «ناميلا نب نمحرلا
 .ليوطلا ديمح ىلإ «؛لاجر ةعبسب قيرطلا هذه نم ىلعأ يل عقو دقو «نارقأ

 «نمحرلادبع نب ىسيعو .ءفسوي نب ليعامسإ كلذك هانربخأ

 انأ «يفوصلا لوألادبع انأ ءرمع نب هللادبع انأ :اولاق بلاط ىبأ نب دمحأو
 ميزخ نب ميهاربإ انأ «يسخرسلا هللادبع انأ «يجنسوبلا نمحرلادبع ٠ انث ٠  6 51 . 03 31ففإ 5

 قودصلا حلاصلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ءشحولا نباب اميدق فورعملا )١(

 (8815) ةنس قشمدب تام ن هريغو حيحصلا يوارفلا نم عمس «نيد ربتعم رمعم خيش

 191/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو عبرأ

 ملسمو 5١( 215) ثيدح ١5( .9) باب ناميإلا (8 ءال :ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(4" 5 ا/) ثيدح «.ناميإلا ) يف

 «هدنسمو هريسفت ديمح نب دبع نم عمس :يبهذلا لاق «ءلصألا يزورملا قاحسإ وبأ (0)

 485/١4(. ريسلا) تاقثلا دادع يف وهو ءهتريس نم ءيشالو ميزخ نبا ةافو انغلبت ملو
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 نع «تباث نع ,'"ليوطلا ديمح انأ «نوراه نب ديزي انث .ديمح نيدبع

 .هب ءهنع هللا ىضر سنأ

 وهو «ىنانبلا ًاتباث هدانسإ ىف دازو ءنوراه نب ديزي هاور اذك

 «ناطقلا ديعس نب ىيحي ثيدح نم « نيحيحصلا نئف هاجرخأ اذك . حيحصلا

 «تباث نع ءديمح نع مهلك «يرازفلا ةيواعم نب ناورمو «عيرز نب ديزيو
 قفز 1

 . هب سنأ نع

 امم اذهف «ءسنأ نم ثيدحلل هعامسب ديمح حرص نابح نبا ةياور يفو
 «نيهجولا ىلع هآاورو ءهنع تبأاث نمو «سنأ نم هعمس ,؟7هناب يوقي

 . هيف ديمح نيرق وهو ١ يعبات ةدايز يناثلا دنسلا اذهب لصحتيو

 نيبو هنيب ذإ «نابح نب متاح ابأ يناثلا دنسلا اذهب هيف تيواس دقو
 امنأك ينم هعمس نمف ء«هنيبو ينيب كلذكو «لاجر ةينامث هيف ليوطلا ديمح
 عبرأ ةنس «لاوش نم نيقب نامثل هتافو تناكو «نابح نبا نم هعمس

 هلو «هروحبو «"””(ملعلا) ناكرأ نم هللا همحر ناكو «'*”ةئامثالثو نيسمخو
 عمج نمم وهو «هيلع هللا ةمحر «نونف ةدع يف ةديفملا «ةريثكلا فيناصتلا

 .مالكلا ملعو ظفحلا نيب

© © © 

 .تباث نم هعمس امنإ سنأ نع ثيدح ةماع )١(

 ثيدح (48١إ9 2١584 .28 ءال :ص يراخبلا) رظنا .دانسإلا اذهب امهيف تسيل (؟)

 .(47" )59  ثيدح «.ناميإلا )55/١( يف ملسمو (194) «. 55 ١ 04١

 هذخأ «سن أ ثيدح نم هيوري ام رثكأ :اولاق لب ءسنأ نم هعامس ءاملعلا فني مل (9)
 .(هنأب) لصألا يف ءاجو .تباث نع

 (550) ةنس ءرفص يف اكع يف دلو «مالسإلا ثدحم لاحرلا ةقثلا ظفاحلا مامإلا وه (4)
 ١١9/15(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتس

 .(ءاملعلا) لصألا يف (5)
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 )١( ريبكلا مجعملا باتك -
 ("7هساقلا يبأ ظفاحلا مامإلل 5 2 ١

 يناربطلا يمخللا بويأ نب دمحأ نب ناميلس

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا ديناسم بيترت ىلع

 يدمآلا ميهاربإ نب قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ ينربخأ
 ءزجلا كلذو ءهنم فصنو ءازجأ ةسمخ رادقمل هيلع يتءارقب «يفنحلا
 نم يناثلا فصنلا لوأ نمو ءامهلامكب نوعبسلاو يناثلاو ؛نوعبسلاو يداحلا
 دنسم يف هلك كلذو «نيعبسلاو سداسلا رخآ ىلإ «نيعبسلاو ثلاثلا ءزجلا
 وبأ ءظفاحلا ردقلا اذهب انأ :لاق ءامهنع هللا يضر رمع نباو «سابع نبا
 .بلحب عمسأ انأو هيلع ةءارق يقشمدلا هللادبع نب ليلخ نب فسوي جاجحلا

 نيرشع ةنس ناضمر رهش يف ءهنم ةعطقل عمسأ انأو هيلع ةءارق ,"”يدسألا
 نب دمحم هللادبع وبأو ءهرئاسل ةزاجإو «ةريسي مايأ دعب تام مث «ةئامعبسو

(00 

 قف

 فرفإ

 (*4  ”*ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) ةصقان اهلك خسن ثالث ينابلألا خيشلا هل ركذ
 ةبتكم نع ًاروصم «ءهنم ثلاثلا ءزجلا ركذ (4١8/؟دلجم) مامإلا ةعماج سرهف يفو
 نيتخسن ىلع دمتعاو «يفلسلا يدمح خيشلا ةرم لوأل هققح دقو .ثلاثلا دمحأ
 «نيتخسنلا نع ثدحتي ملو .ثلاثلا دمحأ ةخسنو «ةيرهاظلا ةخسن :امه «نيتيطخ
 )١944( ةنس ةيقارعلا فاقوألا ةرازو هتعبطو ءامهنم لك نم جذامن داريإب ىفتكاو
 1١( ء15 )"7  ءازجألا هنم صقنتو ءاءزج (؟8) يف )١404( ةنس هتعابط تداعأو
  ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات) يف ةريثكلا هتاطوطخم رظناو :يلشعرملا لاق
 ةيبرعلاب «نيكزسل ثارتلا خيراتو «؟5180/# ةيبرعلابو ؟ا/١/1 قحاملا  ةيناملألاب

 545/١(. سسؤملا عمجملا رظناو « 7١

 .(مساق الإ) :لصألا يف

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ,.ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (570) ةنس دلو
 «ةريثك ءايشأ هطخب خسنو «ةكراشم هل تناكو هنع رثكأف ليلخ نب فسوي نم عمس
 )0٠١١( ةنس ءناضمر ىف تام ءءزج ةئامتس ةصاخ ليلخ نبا ىلع هتاعامس تناكو
 0/9/١”(. ١ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو رشع
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 نب دمحأ [ب/9١] ركب وبأو «ةرهاقلا نم ةباتك .'"”يبلحلا دعاس نب يلع
 انأ :مهلك اولاق ءبلح نم هباتك يف «"”يمجعلا نب بلاط يبأ نب دمحم
 ًاريسي الإ كلذك :يناثلا لاقو «هعيمجب لوألا لاق ًاعامس ليلخ نب فسوي
 نب ديز يبأ نب دمحم هللادبع وبأ انأ :لاق ءهنم ةعطقب ثلاثلا لاقو ءهنم

 دمحم نب ليعامسإ نب دومحم روصنم وبأ انأ ءناهبصأب يناركلا دمح
 وبأ ظفاحلا انأ ,«©ةاشذاف نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انأ 7 يف ريصلا
 .يناربطلا مساقلا

 .٠ ىيحي نب قاحسإ ىلع عومسملا ردقلا نمو

 نب دمحأ ىشرقلا كلملادبع وبأو .'يىبايرفلا رفعج انثدح  ”ه

 نم اهب عمس «لصألا يقرلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق .ءبلحب دلو )١(

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عبرأ )1١4( ةنس يف تام ؛ليلخ نب فسوي ظفاحلا

 .(187/4 رردلا)

 زيمتو ًاريثك لغتشا دق ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ؛يبلحلا ركب وبأ )0
 (وكاله) ةضبق يف عقو دق ناكو ءردصلا ةمالسو نيدلا عم ًارقوم ءًاريبك ًاردص راصو
 بلغو ؛ةلفغ كلذ ببسب هل تلصحف بعص ًاباذع هوبذعو ةمج ًالاومأ هنم اوذخأف

 ةرشع عبرأ )١4( ةنس ةجحلا يذ يف بلحب تام «هلاوحأ بلغا يف نايسنلا هيع

 789/١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 لاق «ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيرشعو ىدحإ )47١( ةنس رخآلا عيبر يف دلو ءرقشألا (6)
 نسحلا يبأ نع «يناربطلل ريبكلا مجعملا باتك يوار :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 هدنم ينبب لاصتا هل ًاحلاص الجر ناكو ثيدحلا عمس «هاش ذاف نب دمحم نب دمحأ
 458/١19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبرأ (014) ةنس تام «مهتدافإو

 يبأ نم ريثكلا عمس دنسملا سيئرلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .يناهبصألا (54)
 نب ىيحي لاق « عيشتلاو لازتعالاب ىمري ناك .هلك ريبكلا مجعملا ىور يناربطلا مساقلا

 يف تام .بهذملا ءيدر عامسلا حيحص («ريثك عايض بحاص هاشذاف نبا ناك :هدنم

 .(ه١/6١إ/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو ثالث (47:) ةنس رفص

 مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ءنسحلا نب دمحم نب رفعج ركب وبأ (6)

 ام معنو ؛ةئامثالث )٠١( ةنس لاوش يف ثيدحلا عطق «تقولا خيش تبثلا ظفاحلا

 (*01) ةنس مرحملا يف تام «ةياورلا كرتو عروتف ءأريغت هسفن نم سنأ هنإف عنص
 945/١4 1١١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ىدحإ

١6١ 



 انث ءديمح نب مثيهلا انث ءيقشمدلا ذياع نب دمحم انث :الاق ميهاربإ

 انعيشف «لجرو انأ وزغلا ىلإ تجرخ :لاق دهاجم نع «مادقملا نب معطملا

 ام ينرسيل هنإ :لاق انقارف دارأ املف ءامهنع هللا يضر رمع نب هللادبع

 ًائيش هللا عدوتسا اذإ» :لوقي و هللا لوسر تعمس ينكلو «'''هامتيطعأ
 .امكلمع ميتاوخو امكتنامأو امكنيد هللا عدوتسأ ينإو «هظفح

 هاور كلذك (هامكيطعأ ام يل سيل) هباوصو ةياورلا هذه يف عقو اذك

 ةقفاوم انل عقوف «يرسبلا ميهاربإ نب دمحأ كلملادبع يبأ نع ,'"”يئاسنلا

 . ةيلاع
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 ()ريغصلا مجعملا باتك - 7

 روكذملا يناربطلا مساقلا يبأل

 .مجعملا بيترت ىلع مهنم عمس نيذلا هخويش ىلإ ةبسنلاب وهو

 انيلع هللا ةمحر فنصملا هباوص نيب ءهنع هللا يضر رمع نبا مالكل فيحصت اذه )١(

 ش .هيلعو

 )1١47(. ثيدح (4*1) باب ةليللاو مويلا لمع (11/5) ىربكلا يف (6)

 :ةيتآلا بابسألل (ريغصلا) باوصلاو «خسانلا نم ملق قبس أطخ وهو (ريبكلا) لصألا يف (6)

 .ريبكلا مجعملا ركذ دنع مدقت ريغصلا مجعملا :لاق فنصملا نأ ١

 ءامسأ ىلع ريغصلا همجعم بترو :ناحطلا خيشلا لاق «خويشلا ددع يف قفاوتلا  ؟

 5/١(. طسوألا مجعملا) خيش م )٠٠١٠١( ىلع هخويش ددع داز دقو . . . ًاضيأ هخ ويش

 .(قباسلا ردصملا) .بلاغلا يف ًادحاو ًائيدح خيش لك قيرط نم جرخأ هنأ - “

 مجعملا يف الإ ىتأتي ال اذهو ءءالو نيموي يف هخويش ىلع هأرق فنصملا نأ - 5

 )١108( ةنسو )١40( ةنسو ءاه )١88( ةنس يف .«تاعبط ةدع عبط .ريغصلا

 رظنا .ه )١41١( ةنسو (يناربطلل ريغصلا مجعملا ىلإ ينادلا ضورلا) ناونعب

 .(4تا6ا//١ سسؤملا عمجملا)

 اهنع ثدحتي مل ةدحاو ةخسن ىلع روكش دمحم هققحم دمتعا دقف هتاطوطخم امأ

 ةبتكملاب ةدوجوم «ةطوطخم ةخسن ىلع ةعوبطملا ةخسنلا تلباق :هلوق ىوس ءيشب
 - .ةرونملا ةنيدملاب «ةيمالسإلا ةعماجلا ةبتكم يف ةروصمو ىدابأ رديح يف «ةيديعسلا
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 .رثكأو لجر فلأ وحن مهو ءدرف بيرغ ثيدح مهنم خيش لك

 ركب يبأ نب فسوي نب ركب وبأ «ةعبرألا خياشملا هلك هب ينربخأ
 ةاضقلا يضاق ةءارقب ٌءالو نيموي يف «كوبتب عمسأ انأو هيلع ةءارق «يزملا
 فسوي نب نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ دباعلاو .«'"'”ةعامج نب نيدلا زع
 شيعلا يبأ نب بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع دمحم وبأ و ,"”يلعبلا
 نيدلا زع مالسإلا خيشا نب ىيحي ةنبا بنيز رمع مأو .«"””يراصنألا
 دمحم وبأو ءاعامسو قشمدب مهيلع يتءارقب 30 ”مالسلادبع نب زيزعلادبع

 نم باب نم «مكاحلا ينغلادبع ظفاحلا نب هللادبع نب نسحلا نب هللادبع

 :هلوق ىلإ «سابعلا همسا

 هركذ باتكلا :يلشعرملا لاق (7//١ىناربطلل ريغصلا مجعملا ىلإ ينادلا ضورلا) --

 ةماعلا فاقوألا ةبتكمب ةيطخ ةخسن هنمو ١48/|( سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا
 .(ق5) يف (؟١61) مقرب ةيوبنلا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةروصم اهلو ؛دادغبب

 رشع عسات (144/1/14) يف دلو «يعفاشلا ينانكلا ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع )١(
 قالخألا نسح ناك :رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعسنو عبرأ ةنس «مرحم

 نم ينثلا رشعلا يف هتوم ناك ًانئاسح ًافيناصت فئصو ىتفأو سرد « لئاضفلا ريثك

 .(488/؟ رردلا) (هال5ا/) ةنس ىلوألا ىدامج

 ةئامتسو نيعبرأو نامث (544) ةنس دلو ؛«ينيكاكسلا يكبلعبلا وهو .لصألا يف اذكه (؟)
 لاقو .فلس ةيقب ًاعضاوتم ًاريخ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم
 قشمدب ىفوت .ًايقت ًاحلاص ًائرقم ناكو ًاريثك ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر دامعلا نبا
 هركفل ل خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعيبسو نيثالثو نيتنثا (ا/ا9#) ةنس رفص يف

 .( 1ك تارذشلاو

 عمس «ءايشأب درفتو ريثكلاب ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «نيدلا ردب (©
 نم ةئامعبسو نيثالثو سمخ (ا/لا#“ه) ةنس تام ءريغصلا مجعملا ليلخ نبا ميهاربإ نم

 .("519؟/؟ رردلا) .ةرجهلا

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث (548) ةنس تدلو (54)

 ةنس يف تتام ءءازجأ ةدع اهتوم موي اهيلع ءىرق هنإ ثيحب «ةياورلل بحو ةدابعو
 ءاسنلا مالعأ رظناو 5١6/1 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو سمخ ١/0
1 

1١67 



 :سابع نبا ثيدح «يرصملا ناحطلا ىسوم نب دمحم انثدح 5

 . ""(ًاعبرأ رضحلا يف لي مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف)

 ةعطقب «دارزلا ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحمو «هيقابب ةزاجإو

 .ًاضيأ هرئاسب ةزاجإو ءاضيأ هنم ثيداحأ

 بيطخلا ليعامسإ نب دمحم هعيمجب انأ :دارزلا نباو نالوألا لاق

 نب ليلخ نب [أ/١5] ميهاربإ انأ :بنيزو بئاتلا يبأ نبا لاقو «هيلع ًاعامس

 ءًاعامس هب ًاضيأ اذه ميهاربإ انأ :يزملا ركب وبأ لاقو ©" ”يقشمدلا هللادبع

 نبا لاقو «ةلمهملا نيعلا باب رخآ ىلإ ميهاربإ همسا نم باب نم ىوس

 فسوي نب يداهلادبع نب دمحم هللادبع وبأ انأ :ظفاحلا نباو ًاضيأ دارزلا

 نب دمحم ءهلوأ نم هنم ةعطقب انأ :ًاضيأ ظفاحلا نبا لاقو ."”يسدقملا

 دومحم نب ىيحي جرفلا وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق يسدقملا هللادبع نب دعس

 ؟*”رازن يبأ نب دمحأ نب دمحم ناندع وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس يفقثلا

 وبأ انأ :الاق ًاعامس «2ةيناذزوجلا دمحأ نب هللادبع تنب ةمطافو ءًاروضح

 يف دازو (581 )84  ثيدح )١( باب نيرفاسملا ةالص باتك (4ا/4/1) ملسم هجرخأ )١(

 0 تذفوا ريسلا) ةثامسمخو نيعبسو ثالث ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ قفز

 ًانّيد ريح ناك «رمعملا دنسملا هيقفلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يليعامجلا (9)

 . 1 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نامث (564) ةنس يفوت «ةوالتلا ريثك

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيئالثو عبرأ 2( ةئس دلو «يناهبصألا قفز

 «ريغصلا مجعملا هتاعومسم نم يذلا ركذ .ءحلاص ديدس خيش : : هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةئامسمخو ةرشع تس (015) ةنس لوألا عيبر يف يفوت «ةذير نب ركب يبأ نع

 .(48ا//18 ريسلا)

 مجعم) ناهبصأ باب ىلع ةريبك ةيرق يهو «؛2ةمجعملا لاذلاب لصألا يف ةبسنلا تءاج (0)

 نم ةئامعبرأو نيرشعو سمخ (476) ةنس تدلو «ريخلا مأ اهيلإ تبسن (نادلبلا

 «ةذير نبا نع ايندلا يف ىور نم رخآ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 ةنس نابعش ةرغ يف )0754/8/١( ةنس تيفوت «ريغصلاو ريبكلا نيمجعملل اهعامس ركذو

 .(ه04/19) ريسلا . ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو عبرأ
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 .هب يناربطلا مساقلا وبأ انأ ,©0ةذير نب هللادبع نب دمحم ركب

 : هلمو

 «رمعم انأ ؛قازرلادبع انأ ٠ ”يربدلا مارب ؛ نب قاحسإ انثدح "ال

 0 ضايب ىري ىتح ىفاجأ ىلص اذإ 7 هللا لوسر
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 (؛)تالاوطلا باتك ١١
 ءازجأ ةثالث يف «هل لاوطلا ثيداحألا ينعأ

 :لاق ًاعامسو يتءارقب .«يدمآلا ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ هب ينربخأ
 يبأ نب دوعسم نسحلا وبأ انأ ء«بلحب ظفاحلا ليلخ نب فسوي انأ
 انأ «يفريصلا ليعامسإ نب دومحم روصنم وبأ انأ ءلامجلا دمخم نب روصنم

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ٍةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو تس ("45) ةنس دلو ()
 هعامس ركذو «لقعلا رفاو ءٌانيمأ ةقث ناك ءرصعلا دنسم «ملاعلا خيشلا :هيلعو
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيعبرأ (440) ةنس ناضمر يف يفوت ؛نيمجعملل
 000 .(هوملا/

 ةيوار وهو «هانتبثأ ام باوصلاو (يربرفلا) هبشت لصألا يف ةبسنلا تءاج بوقعي وبأ (0)
 سمخ (19460) ةنس دلو «هيبأ ءانتعاب )5١١( ةنس يف هنم هفيناصت عمس قازرلادبع
 هعامسو «.قودص :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامو نيعستو

 415/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو سمخ(186) ةنس يف تام «حيحص
 (07/1) يف ملسمو :(740) ثيدح(؟7) باب ةالصلا (60ص) يف يراخبلا هجرخأ ()

 .(446 _ 8"7) ثيدح (55) باب ةالصلا

 يف يديحوتلا قرب قيقحتبو ءه )*١41٠( ةنس «قارعلا يف خيشلا قيقحتب عبط قه
 لاقف هتاطوطخم امأ .(- 478/١ سسؤملا عمجملا) رظنا ه )١404( ةنس «ناتسكاب
 ثيداحألا) ناونعب طوطخم وهو «سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا
 (قدال) يف (47/0) مقرب ايكرتب ديزي اب عماجب ةقحلملا (نيدلا يلو) ةبتكم يف (لاوطلا
 -1/1853ق) ثيدح ("660) مقرب دابأ رديحب (ةيديعسلا) يفو .ه 9 خيراتب
 40/1/١"(. نيكزس) و (؟1؟0/9 يبرع ناملكورب) رظنا ءه (07/85) خيراتب (ب4
 .(١٠4تاالا/ل/١ سسؤملا عمجملا)
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 .يناربطلا مساقلا وبأ انأ ءهاشذاف نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ
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 (')هل ءاعدلا باتك -
 رابك ءازجأ ةرشع يف

 رحنل هيلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ يضاقلا هب ينربخأ

 نب ليعامسإو «هرئاسب ةزاجإو «ةيقاب نم ثيداحألو «ةهنم لوألا عبرلا

 لوألا ءزجلل امهيلع يتءارقب .«يدمآلا ىيحي نب قاحسإو «موتكم نب فسوي

 .طقف هنم

 دمحأ نب رفظ نب ليعامسإ رهاطلا وبأ انأ : موتكم نباو يضاقلا لاق

 .ةزاجإف رشاعلا ءزجلا ىوس هعيمجب :لوألا لاق هيلع ًاعامس «"" يسلبانا

 .يناركلا ديز يبأ نب دمحم انأ :الاق ةئامتسو

 ."هاشذاف نب ديعس يبأ نبا يلع رهاط وبأ انأ :ًاضيأ ليلخ نبا لاقو

 .يناربطلا انأ ةاشذاف نب نيسحلا وبأ انأ «يفريصلا دومحم انأ :الاق
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 ديعس دمحم لبق نم (ةاروتكد) ةلاسر «ىرقلا مأ ةعماج يف ققح باتكلا اذه )1١(

 ةبتكم يف ةيطخ ةخسن هل ءءازجأ (9) يف )٠ ٠( ةنس توريب يف عبط مث «يراخبيلا

 ثارتلا خيرات) رظنا .(579) ةنس تبتك (؟45) ق (؟89) مقرب اغآ ميلس

 285/١(. سسؤملا عمجملا) رظناو ("”١/١/96نيكزسل

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو عبرأ (014) ةنس يف دلو (؟)

 يف يفوت ءةءورم اذ ًاففعتم ًاملاع ًاحلاص ًادبع ناك «لاوجلا ثدحملا خيشلا : هيلعو

 .(63/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئام تسو نيثالثو عست (5759) ةنس لاوش

 #/٠١9(. ريعلا) .(0945) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ (6)

 ه5



 (١)هل دنسملا باتك 4

 نب قاحسإ .ءفصنو ءازجأ ةثالث وهو ءهنم يورملا ردقلاب ينربخأ
 ديز ىبأ نبا انأ ءليلخ نب فسوي انأ :لاق يتءارقب ءروكذملا ىيحي
 انأ ءماشذاف نب نيسحلا وبأ انأ «ىفريصلا روصنم وبأ انأ «ىناركلا [ب/١٠]

 يناربطلا

 (')هل ,قالخألا مراكم باتك - ٠

 نيازج يف

 (عماجلا) هنأب رردلا يفو (ب/” سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هنيع :يلشعرملا لاق )١(
 ةبتكم يف طوطخم وهو (رمعم عماج نم جرختسملا دنسملا)ب ًاضيأ مجرتيو :لاقو
 يفو (قا6١) صقنيو هه ("5184) خيراتب (قالو) يف "15 مقرب ةرقنأب (بئاص)

 اهيفو ءه (505) خيراتب أ _ أ/وكق) عومجم نمض )04١( مقرب (هللا ضيف)
 مقرب ةيرهاظلا يفو .عساتلا نرقلا نم (ب/١5١١ )1/7١5- ق (11/8019) مقرب ًاضيأ
 يناتكلا يف ةخسن هنم دجويو ...ه (هه8) ةنس لبق (ق97١) يف ثيدح م50

 «توريب يف باتكلا عبط (99/1/1نيكزس) رظنا (504 - ”ه5) ق (”*؟) مقرب طابرلاب
 نم ًاءدب ءرشاعلا ءزجلا يف عقيو «يمظعألا قيقحتب (قازرلا دبعل فنصملا)ب اقحلم
 .(408تاا/١/1 سسؤملا عمجملا) .رشع يداحلا ءزجلا رخآ ىلإ (”04ص)

 داشرلا رادب ءه )١1849( ماع «ةدامح قوراف .د قيقحتب باتكلا عبط :يلشعرملا لاق (9)
 )*١40( ماع «ضايرلاب ءاتفإلا ةسائر هتروصو «ًائيدح (40) صقن اهيفو «برغملاب
 .ءاضيبلا رادلا يف ةفاقثلا رادب ه )/١1501( ماع «ىرخأ خسن نع ةثلاث ةعبط هعبطو ءه

 .(407/؟ سسؤملا عمجملا)
 باتك :لاق )١7178( مقر (”50ص) يف ينابلألا خيشلا هركذ دقف هتاطوطخم امأ
 يف هل ركذو )١4  ١198(. ىق (45) عومجم «يناثلا ءزجلا ؛داوجألا ركذو مراكملا
 )1١١9  ق )١54( ثيدح لوألا «قالخألا مراكم رصتخم :لاق ًارصتخم (9*7ص)
 .عباسلا نرقلا نم (17/7 )1١87  ق )8١( عومجم يناثلا ه (059) خيراتب (14
 ظفحلا مقر هنم يناثلا ءزجلا (877  ؟) دلجم مامإلا ةعماج سرهف يف ركذو
 -هركذ :يلشعرملا لاقو )19١17( مقرب لوبناتسا ةعماج ةبتكم تاروصم نم (ف16410)

 ما/ ١



 يفلسلا رهاط وبأ انأ ءجاور نب باهولادبع دمحم وبأ انربخأ :لاق يتءارقب

 نب دمحم ديعس وبأ انأ .'"”يفنحلا ىلع نب لضفلا رصن وبأ انأ ء«ظفاحلا
 .يناربطلا انث .*""شاقنلا يلع ١ ١ . ىلا 677 ل

 . هنمو

 «ةدئاز يبأ نب ايركز انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلادبع نب ىلع انثدح “4

 لثمك .«مهلصاوتو مهدداوتو مهمحارت يف نينمؤملا لثم» : هللا لوسر

 لاق «رهسلاو ىمحلاب ءدسجلا رئاس هل ىعادت ءهنم وضع ىكتشأ اذإ دسجلا

 لاقف ؛ثيدحلا اذه نع هتلأسف ءمانملا يف ِةّ#ي ّيبنلا تيأر :يناربطلا

 . ثالث «حيحص حيحص حيحص : هديب راشأو 2 يبنلا

 20 . 1 م .
 يلاوع نم وهو «ةقفاوملا ىلع ميعن يبأ نع ؛'"”يراخبلا هاور

 . حيحصلا
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 مقرب (نيلرب) يف تاطوطخم هنم دجوي (أ/٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا -

 عومجملا نمض ةيرهاظلا يفو ءه (0770) خيراتب (ق7١؟) ثلاثلا مسقلا (088450)

 (أ154 - !/5١ق) يناثلا مسقلا (داوجألا مراكمو قالخألا مجعم) ناونعب (8/45)

 «عساتلا نرقلا نم (77) ىق (78) ةعومجملا نمض جاهوس يفو ءه (084) خيراتب

 . عباسلا نرقلا نم (79) ق )١9457( مقرب طابرلاب يناتكلا ةبتكم يف ةيطخ ةخسن هنمو

 سسؤملا عمجملا) .(”١/١46/1نيكزس) و (ةيبرعلاب؟؟0/8ناملكورب) رظنا

 .(6410ت/

 سس نم .(49//؟ سسؤملا عمجملا) ركذ نم نع ىور )١(

 فنصو عمج :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا يدهم نب ورمع نبا (90)

 عبرأ )4١5( ةنس ناضمر يف يفوت «ةلالجلاو ةنايدلاو قدصلا عم ريثكلا ىورو ىلمأو

 #/1١١89  1١6٠١(. ظافحلا ةركذت) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع

 )5011١(. ثيدح (؟1/) باب بدألا (1١؟/4ص) يف (6

 م١



 ١" - ءلئاوألا باتك له)١(

 نب دمحم ظفاحلا كربخأ «ناميلس لضفلا يبأ انخيش ىلع هتأرق ءزج

 نب دمحأ ميعن وبأ انأ ءًاروضح (9دادحلا دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ انأ

 ىناربطلا انأ «ظفاحلا هللادبع

© © © 
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 (9ةداحج نب دمحم دنسم '" 

 هتايورم نم «يناربطلا جيرخت
 ظفاحلا انأ «يتءارقب يتشدلا دمحم نب دمحأ ركب وبأ هب ينربخأ

 «ميعن وبأ انأ ءدادحلا انأ «ينالديصلا رفعج وبأ انأ ءدحاولادبع نب دمحم

 يناربطلا انأ
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 يناربطلا ثيدح نم ءزج - فو

 هيلع (7ةيودرم نب ركب يبأ باختنإ
 يبأ نب ليلخ انأ «ليلخ نب فسوي انأ ءىيحي نب قاحسإ هب ينربخأ

 يف عبطو «ءةحفص )١14( يف )١5107( ةنس ءهروكش دمحم قيقحتب عبط باتكلا اذه )١(

 (|/18 سرهفملا مجعملا) يف رجح نبا ركذ «ةمركملا ةكمب «يملعلا ثحبلا زكرم
 -ب/14894) ق (1/180) مقرب 5١4( قحلملا) يناطيربلا فحتملا يف طوطخم وهو

 85/١(. سسؤملا عمجملا) رظناو 0748/1/١ نيكزس) رظنا (455) ةنس بتك 0
 لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عست (419) ةنس نابعش يف دلو «يناهبصألا (0)

 لهأ نم ءاقودص ةقث ًاملاع ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لاق :يبهذلا

 ءةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا (018/17/55) يف يفوت «نيدلاو نآرقلاو ملعلا
 .(:/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامسمخو ةرشع سمخ ةنس

 .07تا١/44 سسؤملا عمجملا) رظنا (أ/١١5ق) سرهفملا مجعملا يف رجح نبا هركذ ()
 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءةرجهلا نم (””7) ةنس دلو «يناهبصألا ىسوم نب دمحأ (54)

 -عةنس «ناضمر نم نيقب تسل )2١/8/55( يف يفوت .ةمالعلا دوجملا ظفاحلا :هيلعو
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 .يناربطلا انأ «ظفاحلا ميعن وبأ انأ ءدادحلا يلع وبأ انأ «ينازارلا ءاجرلا

 : هلمو

 انث .2""'هيهاربإ نبا - ينعي - ملسم انث ءزيزعلادبع نب يلع انثدح
 مكيلع يتأي ال» :لاق هنع هللا يضر سنأ نع .يدع نبا ريبزلا نع «ةبعش

 . 71 مكيبن نم كلذ تعمس («(«هنم رش هدعب يذلاو الإ ماع

000( 

 قف

 قولا

)05 

 هلو .ناهبصأب ةئامثالثو نيتس ةنس ةدعقلا يذ ىف ىناربطلا ةافو تناكو
 فرشز 00 1 هآكا 8. 0
 هيلع هللا ةمحر رهشاأ ةرسعو ةنس
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 [1/؟١](©9مهلعلا رهاوجو ةسلاجملا باتك - "4

 اءزج نيرشعو ةتس يف يرونيدلا يكلاملا ناورم نب دمحأ ركب يبأل

 يف رجح نبا هركذ اذه هؤاقتناو 08/١9”( ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع

 (8/86) عومجم «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو (ب/1١/ أ/797١ سرهفملا مجعملا)

 رظناو (*45- 548/1/١ نيكزس) رظناو «عباسلا نرقلا نم ١7/٠١7( ءالا) عومجمو
 ةاقتنم ثيداحأ :ىلوألا ةخسنلا نع ينابلألا خيشلا لاق )١45/١( سسؤملا عمجملا)
 نم مدقأ ةخسنلا هذهو ءءايضلا طخب ةديج ةخسن «ةيودرم نبا باختنا ءهثيدح نم
 (1848 )5/4”  ق )٠١7( عومجم ىذه رخآ يف سيل ام كلت رخآ يف نكلو «ةينآلا
 «ةرصبلا لهأل هثيدح نم .ىناربكلا ىلع ةيودرم نبا ىقتنا ام :ةيناثلا ةخسنلا نع لاقو

 - ١١١)ق (88) عومجم «يلازربلا ظفاحلا طخب «ةريثك تاعامس اهيلع ةديج ةخسن
 .(894"3 - ”*8ص ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) رظنا 15

 .يديهارفلا

 ثيدح (59) باب نتفلا (1184١ص) يراخبلا ىف وهو 1794١/دنسملا) دمحأ هجرخأ

 ١ .براقم ظفلب )١54/0

 ١1758/15(. ريسلا) رظنا كلذك وه

 روهشم قيقحتبو «نايرلا ةسسؤمب ءازجأ (8) يف «يسيقلا ناندع قيقحتب باتكلا عبط

 .مزح نبا رادب ءازجأ )٠١( يف ءناملس

 :لاق نيتصقان نيتخسن (؟14ص) يف ينابلألا خيشلا هل ركذ دقف هتاطوطخم امأ

 -عيناثلا ءزجلاو )١44  ١7١( ق ("0) عومجم عباسلا ءزجلا .ملعلا رهاوجو ةسلاجملا
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 نب ركب يبأ نب نابعش تاكربلا وبأ «ةودقلا دهازلا خيشلا هب ينربخأ

 ءزجلا لوأ نمو ءرشع ثلاثلا ءزجلل عمسأ انأو هيلع ةءارق : '””ىليرإلا رمع

 ةزاجإو «نيرشعلاو سماخلا ءزجلا ىوس .باتكلا رخآ ىلإ رشع عساتلا

 "””يومحلا ركب يبأ نب رمع نب زيزعلادبع دمحم وبأ لدعلاو «هرئاسب

 هيلع يتءارقبو ءرشع عساتلا ىوس ًاضيأ ةينامثلا ءازجألا هذهل هيلع ًاعامس
 ةزاجإو ءرشع عبارلاو ءرشع يناثلاو ءرشع يداحلاو نماثلاو « عباسلا ءزجلل

 نب ميهاربإ نب دمحأ .ءطقف سداسلاو يناثلا ءزجلاب ينربخأو «هيقابب

 نب ميهاربإ نب دمحمو «هللادبع بحملا نب دمحمو ءرمع يبأ نب هللادبع

 دوعسم نب ىلع نب دمحأو 9 رضوع نب هللادبع تنيب ةمطافو «قىرم

(00 

00 

 هيف

 قه

  ؟9١5) ق (*0) عومجم نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا (308 - )١97 ق (*:0) عومجم

 ةخسنلا نع لاقو )١55-185(. ق (88) عومجم رشع عساتلا نم يناثلا 5

 ق (*8) عومجم (40) خيراتب عامس اهيلع «ةقيتع ةيناث ةخسن 58١(: صاف ةيناثلا

 وهو «نيرشعلاو سداسلا نم ىناثلا ءهنم ةيناث ةخسن نورشعلاو سداسلا (86  ال54)

 :لاقو (سلاجملا نم بختتملا) هدعب ركذو (”5 - 78) ق (48) عومجم باتكلا مامت
 سسؤملا عمجملا) رظناو )947  3٠١(. ق(١؟9) عومجم ءءاملا اهباصأ «ةينس ةخسن

 ؟ةضلادب

 .(رابك) لصألا يف
 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ (5784) ةنس دلو «يرداقلا تاكربلا وبأ

 عمس هنأ ركذو «بتكي ال ًايمأ ًابدأتم ًاعضاوتم ًاسيك ًاريخ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةثامعبسو رشع ىدحإ )١١/( ةنس يفوت «ةخيشم يرهاظلا نبا هل جرخو ريثكلا
 .(5917 ١/ خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 يبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم ةئام تسو نيعبرأو عبرأ (544) ةنس دلو «يفوصلا يناسغلا

 هنأ ركذو «قالع نباو «فيطللادبع بيجنلا نع نكامأب ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع )7٠١( ةنس يفوت «ثيداحأ ةامحب هنم عمس

 849/١"(. خويشلا

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عست (549) ةنس تدلو ؛ةيسدقملا يلع مأ

 تيفوت .قيرطلاب تورو ءادرم بيطخ نم اروضح تعمس٠ :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عست (!/784) ةنس مرحم يف زاجحلا ضرأب

 ٠١97/6(. خويشلا

 ١كا



 ,2")رفلا نب ليعامسإ نب نمحرلادبع ًاضيأ يناثلابو «مهيلع ًاعامس «يبلكلا

 نب دمحأ نب دمحمو ءاعامس 3 (”يئادبزلا ىجح نب دمحم نب دمحأو

 وبأ ًاضيأ سداسلابو « يتءارقب ,'”يسدقملا هللادبع نب ةزمحو ,©؟9دارزلا

 ةدعو لوألا ءزجلاب ىنربخأو ٌاعامس (© يحلاصلا ىضرلا نب دمحم نب ركب

 يبأ نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ «باتكلا فصن ىلع ديزت هدعب ءازجأ

 نم ثلاثلاو يناثلا ءزجلاب انأ :نابعش انخيش لاق ءًانذإ '''"يقشمدلا مهفلا

 ثلاثلاب «"”نوزع نب يوقلادبع نب ليعامسإو «نايتف نب يلع نب ركب وبأ
 نباو «نايتف نبا سماخلاو عبارلابو « نينب نب ناميلس نب ينغلادبع ًاضيأ

 قلل

 3فا

 وفا

 قف

030 

 3ففإ

 ل

 ةنس يفوت «هنم تعمس «حلاص خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يوادرملا

 08/١(. خويشلا يعم ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبرأ 00715

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث (544) ةنس دلو «يناروحلا يبلكلا سابعلا وبأ

 ةنس يفوت «ةزمح سلجمو ليف نبا ءزج انل ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 بيوصتلاو (اجح) لصألا ىف ءاج دقو .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو ثالث (7)
 )1١/1(. ١ خويشلا مجعم نم
 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (545) ةنس دلو ءيحلاصلا يريرحلا

 ةنس يفوت ءاهب درفت ًارابك ًابتك ىور ءًاعضاوتم ًاريخ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(170/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (5)

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو رشع ةتس )7/١5( ةنس يفوت «ليكولا يحلاصلا دمحم وبأ

 517/١(. ١ خويشلا مجعم)
 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ىدحإ )56١( ةنس دلو .ناطقلا يسدقملا

 رهسم يبأ ةخسن انل ىور «نآرقلا لهأ نم .ءفيظن «نيد ريقف :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيئالثو نامث (778) ةنس يفوت .كلذ ريغو يتارفلا ءزجو
 1 .(415/؟ خويشلا مجعم)
 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ (574) ةنس دلو «لاقبلا نبا
 مث يريرحلا نبا هطقسأ مث ةاضقلا ىلع دهشي انخيش ناك ءرمعملا لجألا :هيلعو انيلع
 ةرشع يتنثإ (7١27؟) ةنس لاوش يف تام ءخرفلاك يقبو فعضو لزنملا مزلو زجع

 .(18/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 (5517) ةنس ءمرحم يف يفوت «ًاريخ ًاحلاص ناك :يبهذلا لاق «يراصنألا رهاطلا وبأ
 .015/# ربعلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيتسو عبس

 ١1487/4(. ظافحلا ةركذت) .ه(551) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ

 ا



 باتكلا رخآ ىلإ هدعب امو ًاضيأ عساتلانو «نينب نبا عساتلاو نماثلابو «نوزع

 : يناثلا انخيش لاقو .مهيلع ًاعامس 230 ىقشم ةشمدلا فسوي نب يلع نب دمحأ

 يداحلا ءزجلا لوأ نمو «نماثلاو عباسلا ءزجلاب يقشمدلا يلع نب دمحأ انأ

 ءريخألا ىوس نوقابلا خياشملا لاقو «هيلع ًاعامس «باتكلا رخآ ىلإ رشع

 ءرضاح مهضعبو ًاعامس "”بيطخلا ليعامسإ نب دمحم انأ :مهفلا يبأ نبا
 ركب يبأ نب رمع نب نامثع ورمع وبأ ةمآلعلا انأ :مهفلا يبأ نبا لاقو

 «يواخسلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةمالعلاو «"”بجاحلا نبا يكلاملا

 ,””يعوشخلا نب تاكرب نب ميهاربإو :«“*”رباص نب هللادبع نب دمحمو
 عيمجلا لاق ؛مهيلع ًاعامس نيرخآ يف ؛يناملسلا لضفلا يبأ نب قيتعو

 نب يلع انأ «ءيراصنألا يلع نب هللا ةبه انأ :نيريخألا نيذه ىوس

 0 ,2ارفلا نب نيسحلا

 يفوت «ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو تس (087) ةنس دلو «نيدلا نيعم سابعلا وبأ )١(
 ؟4ضرلا ى ربعلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبس (519/0) ةنس بجر يف

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو تس (077) ةنس دلو ادرم بيطخ (1)
 نيتس وحن ىلع تعمس هللا همحر ناك خيشلا معنو «دنسملا هيقفلا مامإلا :هيلعو انيلع
 .78”0/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس(76057) ةنس يفوت .هباحصأ نم

 نيعبسو ىدحإ وأ نيعبس (010) ةنس دلو «فيناصتلا بحاص «ينيودلا يدركلا (6)

 باحصألا هب جرخت «ملاعلا ءايكذأ نم ناك :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو
 «لاوش نم نيرشعلاو سداسلالا يف يفوت «نابكرلا هتافنصمب تراسو

 .(715/77 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس

 هريغ ًالماك ًاناسنإ رأ مل :راجنلا نبا لاق «يملسلا يلاعملا يبأ نب دمحم بلاط وبأ (5)
 نم ةئامتسو نيثالثو عبس ةنس مرحملا عباس (7717/1//) يف يفوت ءًاعرو ًادباع ًادهاز

 .(185/8 تارذشلا) .ةرجهلا

 لاق ؛«ةرجهلا نم ةثئامسمخو نيسمخو نامث (064) ةنس دلو «يقشمدلا قاحسإ وبأ 2(

 نيعبرأ ) ةنس يفوت ءًاريخ الإ هيف تملع ام :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ٠١(. 7/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 لاق ء«ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو ثالث (477) ةنس دلو ءىلصوملا نسحلا وبأ (5)

 نب زيزعلادبع نم عمس :لاقو ةاورلا-تاقث نم وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 نم ةئامسمحو ةرشع عست (019) ةنس يفوت . يرونيدلل ةسلاجملا باتك بارضلا نسحلا

 6:0/١9(. ريسلا) .ةرجهلا

 الحذر



 دمحم وبأ يبأ انأ «""”بارضلا نب ليعامسإ نب نسحلا نب زيزعلادبع انأ
 .(ح) ءنسحلا

 نب يلع مساقلا وبأ [ب/7؟١] ظفاحلا انأ :يعوشخلا نباو قيتع لاقو

 نب هللادبع انأ :يعوشخلا نبا لوقي اهضعب يفو ركاسع نب نسحلا

 ,بيسنلا ميهاربإ نب يلع مساقلا وبأ انأ :الاق «"”رباص نب نمحرلادبع
 دمحم نب ليعامسإ نب نسحلا انأ :'*”يرقملا فيظن نب اشر نسحلا وبأ انأ
 .يرونيدلا ناورم نبا انأ «بارضلا

 :هللا امهمحر ءنابعشو زيزعلادبع ىلع هنم عومسملا ردقلا نمو

 ارقو ةشحاف لك نعهبنأك  هعمس شحاوفلا ىفني ىتفلا بحأ

 ًارجه ًالئاق الو ًاريخ ًاعنام الو أدي ًاطساب ال ردصلا يعاود ميلس

 ًارذع هتلزل ًالاتحم تنأ نكف  ةلز كل بحاص نم تتأام اذإ

 ًارقف ىنغلا كاذ داع ًائيش داز نإف  ةقاف دس نم كيفكي ام سفنلا ىنغ

00 

 فيفإ

 قفز

 ناك «ةءورملا باتك هل تعمس ءعومج بحاص «ثيدحلا نم رثكم : يناعمسلا لاق

 ١16١0/8(. باسنألا) .ًاحلاص ًاخيش

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عست (499) ةنس دلو «يقشمدلا دمحأ نبا

 ةءورملا هنم يناعمسلا عمس ؛«بيسنلا فيرشلا نم هوبأ هعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 يفوت .ريخلا نع هرمع طسو يف ضرعأو سخب نمثب همعو هيبأ بتك عاب «بارضلل
 97/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو تس (681/5) ةنس بجر يف

 لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو عبرأ (5؟5) ةنس دلو «يقشمدلا ينيسحلا يولعلا

 ًاثدحم ةقثو ءًامشتحم ًاديسو .ًامظعم ًاردص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 - هتوم دنع ىصوأ  «ةياورلاو رثألاو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ء«ًاحدمم ًاليبنو ءًارثكم

 عبرأ (6508/4/54) يف يفوت «ةميظع ةزانج هل تناكو «ةعيشلا نم دحأ هالوتي ال نأ

 .(*09/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نامث ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعو

 مرحم يف يفوت ءًانومأم ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ركاسع نبا لاق «يقشمدلا
 .(508/6 قشمد خيرات) رظنا .ةرجهلا نم ةئمو نيعبرأو عبرأ )١545( ةنس

 لي



 لخد :لاق «''”يشايرلا انث «"2”سنوي نب ليعامسإ انثدح [4]
 ,قايرد هل فوذي 3 طتم هدنعو ككوركب ىبأ نب هللاديبع ىلع © دزرفلا

 5 رقي ""قدزرفلا ًاشنأف

 ءادلاب كالبأ يذلا بيبطلا نإ هفوخت ءاد نم بطلا بلاط اي

 ءاملاب قايردلا كل فوذي نم ال نسمتلاف ءربلا هنمف بيبطلا وه

 .ةيفاعلا دجو ىتح ىسمأ امف ءأدبأ هبرشأ ال هللاو هللاديبع لاقف

 نيا دمحأ ناك :لاق ,"9يرصبلا ىسوم .نب دمحأ انثئدح [6ه]

 اولتيو «ةالصلاب هلهأ رمأيو ؛يلصي ليللا يف ماق رمأ مزح اذإ ,"لذعملا

 :دشني مث '*”ةيآلا « الع ٌريطَصاَو َةلَّصلاِب كلَمَأ ٌرمأو» :ةيآلا هذه

 تام هنأ ركذو «ليدعت الو حرجب بيطخلا هركذي مل «يعيشلاب فورعملا قاحسإ وبأ )١(

 .(199ة/5 دادغب خيرات) رظنا .ةئام ثالثو نيرشعو ثالث (2:”7) ةئس

 لاق «ةرجهلا نم ةئامو نينامثلا )١80( دعب دلو «يرصبلا لضفلا وبأ جرفلا نب سابع (؟)

 عبس (1019) ةنس يفوت ءةقث ناك .ظفاحلا ةمالعلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ةاعولا ةيغب «447/ءابدألا مجعم 1/١7" ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو

 ا

 تام «هنامز لهأ رعشأ ناك : يبهذلا لاق «بلاغ نب مامه سارف وبأ .هرصع رعاش (6)

 .(890/4 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامو رشع )١١١( ةنس يف

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةرشع عبرأ, )١4( ةنس دلو «ةباحصلا ءانبأ نم ءريمألا يفقثلا (5)

 رابخأ هل ردقلا ريبك ًاعاجش ًاحدمم ًاداوج ناكو ناتسجس يلو : هيلو انيلع هللا ةمحر

 .(158/4 ريسلا) .ةرجهلا نم نيعبسو عست (4) ةنس يفوت «مركلا يف

 .(" هلا حاحصلا) رظناو . مسلا ءاود :انه هب دارملا (6)

 .قدزرفلا ناويد يف اسيل ناتيبلا (5)

 «ركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلا دحأ «ىلبنحلا ىعرزلا سابعلا وبأ رمعملا هلعل (0

 يفوت «ملاظم لطبأو كولملا ىلع مادقإ هيف ناكو «ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلا بحص
 ١1837/4(. ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيتسو نيتنثأ (777) ةنس

 روحب نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يدبعلا سابعلا وبأ ناليغ نبا (4)

 0819/١١(. ريسلا) .نآرقلا قلخ يف فقي ناك «نايبو ةحاصفو فيناصت بحاص «هقفلا

 .هط ةروس نم )١37( ةيآلا (9)
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 نازحألا لصاوتم يننكرتف  ينتقلقأ ًاثداوح كيلإ وكشأ
 ينالكي نمف الكت مل تنأ نإ -يدئادش دنع نوكي كاوس يل نم

 "7 دربملا ينعي ديزي نب دمحم اندشنأ [1]

 بلجتي يذلا رمألا بلنجتو حلاصب تممه اذإ كاوه رداب

 بلقتيهلمهأب نامزلا نإ احلاص كنامز يف كسفنل لمعاو

 [1/5؟] :يشايرلا اندشنأ :لاق دربملا دشنأ []

 بعتم ءرملل ءرملا لام ةرثكو هبر لاملا ةرثك يف ةحار ىري

 بعشت نيح لامآلاهبعشتو همومه تلق ءرملا لام لق اذإ

© 

 لصافلا ثدحملا باتك - <"
 ()يعاولاو يوارلا نيب ف

 يزمرهمارلا دالخ نب نمحرلادبع نب نسحلا دمحم يبأ يضاقلل

 «فرطو رداون بحاص «ةمالع ًامامإ ناك :يبهذلا لاق «لماكلا بحاص «سابعلا وبأ )١(
 :تلق (1//017 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو تس (785) ةنس لوأ يف تام
 .لماكلا باتك يف تسيل تايبألاو

 ثحب دقو (18841) ةنس عبطو «بيطخلا جاجع دمحم ةرم لوأل هققح باتكلا اذه (؟)

 ةفرعم ىلإ تيهتناف . . . :(”5ص) يف لاق هللا هباثأ ءًاملع اهنع دافأو هتاطوطخم نع
 : ةينآلا خسنلا

 .قشمدب ةيرهاظلا بتكلا راد ةخسن - ١

 .(رصم) ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاب جاهوس ةخسن "' 

 .ايكرتب لوبناتساب يلي ربوك ةبتكم ةخسن - '"'

 اك



 ءيشرقلا سابع نب ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأ هب ينربخأ
 نب دمحأ سابعلا وبأو ءةئامعبسو ةرشع ىدحإ ةنس هيلع ىتءارقب

 ريغ ةرهاقلا نم يلإ امهباتك يف «ةدايز طبس ,'""”يرامغلا مالسلادبع

 "”يردنكسإلا ةعامج نب فولخم نب نمحرلادبع دمحم وبأو «ةرم

 نب رفاظ نب باهولادبع دمحم وبأ انأ :نالوألا لاق ءاهنم ًاضيأ ةبت

 نب ىسيع مساقلا وبأ انأ :ثلاثلا لاقو .هيلع ًاعامس .يدسألا جاور

 انأ :ريخألا لاقو .نيرشعو نامث ةنس ًاعامس .'*”يمخللا زيزعلادبع

 .لوبناتساب يلع ديهش ةبتكم ةخسن -4
 .ناريإ يف دهشم ةخسن ©

 .اينابسأب ديردمب لايروكسألا ريد ةبتكم ةخسن - ١
 .بلحب ةيصالخإلا ةيكتلا ةبتكم ةخسن 7

 ةخسنب (5 )١4 :يه نيتنثا نع ىنغتساو (ه ء””" )1١. :يه اهنم خسن ثالثدمتعا دقو

 خسنلاب فرع دقو «ةعباسلا ىلع روثعلا نم نكمتي ملو «بتكلا راد ةروصم ؛جاهوس

 دقو 188/١( سسؤملا عمجملا) رظناو (47" 7” /ص) قيقحتلا يف ةدمتعملا عبرألا

 فنص باتك لوأ وه :هصنام رجح نبا نع (7١15١ص) نونظلا فشك بحاص لقن
 .(١تالا*/15١ ريسلا) رظناو .نظلا بلاغ يف ثيدحلا مولع يف

 يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ (574) ةنس دلو «يكملا يربطلا )١(

 ةرشع عبرأ )9١5( ةنس يفوت .هررض لاح يف هنم تعمس :هيلعؤ انيلع هللا ةمحر

 84/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا هانك ءةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عبس (519) ةنس دلو (؟)
 ةنس يفوت .نولاحرلا هنع رثكأو هتقو يف درفت ءددوتم خيش :هلوق نمو «يلع ابأ

 3١١/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعيسو ةرشع يتنثا (71؟)

 هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا هانك «ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو عست (549) ةنس دلو (9)

 ةدعب درفتو «هيلإ لحّرو هرمع لاط ءريخ حلاص ملاع :هيف هلوق نمو ؛مساقلا ابأ
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نانثا (7؟؟) ةنس يفؤت .ءازجأ

 اا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا هبسن «ةرجهلا نم ةثامسمخو نيسمخ (060) ةنس دعب دلو (84)

 .يواعدلا ريثكف تآ ءارقلا يف امأ «ةقثب سيل مهتم :هيف هلوق نمو ؛يشيرشلا هيلعو
 .18/5؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عست(76794) ةنس يفوت

 6ا/ 1١



 رهاط وبأ ظفاحلا انأ :مهتثالث اولاق ءاهب ''”يردنكسإلا يلع نب رفعج

 وبأ انأ «يلافلا يلع نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انأ «يفريصلا

 يزمرهمارلا يضاقلا انأ .«يدنواهنلا نابّرح نب قاحسإ نب دمحأ هللادبع

 :لاق هللا همحر

 :نيثدحملا ءارعشلا ضعب لاقو [6]

 ًافنآ ثدحملا ىلع تودغ ىنإ

 ةموملم نم ربحلا نوبذاجتي

 اهباضر فشرلاهولامأ ىتمف

 هرسب نضي يبلق اهنأكف

 قلذم ةابشلا ىضام اهحاتمي

 هسأر بصخي ربحلاو هنأكف

 عتر ءايظ هترضحب اذإف

 عنمتتال ىهو اهوف هادأ

 عرسيف سورطلا ناديمب يرجي

 ا"ءهفرت فئاحصلا هللا ىلإ هبو

 ةئامئالثو نيتس ةنس دودح ىف لذه يزمرهمارلا ةافو تناكو

 )ب
 "3 هللا همحر
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 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو تس (0545) ةنس دلو ءلضفلا وبأ )١(

 ناكو ءفلسلا ةيقب هيقفلا ءدنسملا ثدحملا .دوجملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو تس (585) ةنس يفوت .نآرقلا لهأ نم ًاحلاص ةقث
 .( "5/8": ريسلا)

 )١١١(. ةرقف (؟؟١5ص) لصافلا ثدحملا (0)

 .طوطخملا شماه ىلع ملقلا سفنب قلع (9)

 ل



 (')ىلاعت هللا ىلإ رظنلاب قيدصتلا باتك - 5
 ةكم ليزن يرجآلا هللادبع نب نيسحلا نب دمحم ركب يبأ مامإلل

 (؟)انيقي ةئامئالثو نيتس ةنس تام

 هيلع يتءارقب «ميادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ [ب/؟؟] هب ينربخأ
 نب دمحأ نب هللادبع انأ .""ةسماخلا يف انأو «يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ فرفور

 نب ىلع نسحلا وبأ انأ «فالعلا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انأ .روقنلا

 .يرجآلا انث «يمامحلا رمع نب دمحأ
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 (*7ةلزعلاو درفتلا باتك -

 نيئزج يف هل
 نع «ىتءارقب ءراجحلا بلاط ىبأ نب دمحأ سابعلا وبأ ىنربخأ

 انتربخأ :الاق ةباتك ىعيطقلا دمحأ نب دمحمو «'*ىليجلا قازرلادبع نب رصن

 قلل

00 

 .ةلاسرلا ةسسؤمب «يرهزلا نيمأ ريمس قيقحتب باتكلا عبط
 رظنلاب قيدصتلا :لاقو نيتخسن (5ص) يف ينابلألا خيشلا ركذ دقف هتاطوطخم امأ
 خيراتب اهمدقأ «تاعامس اهيلعو ةديج ةخسن :هئايلوأل دعأ امو لجو زع هللا ىلإ

 «نيتقرو صقن اهرخآ يف ةيناث ةخسن 3٠١(. - 188) ق (58) عومجم (9ا/ه)

 )51١١4-١١18(. ق )١١5( عومجم

 ناك .فيرشلا مرحلا خيش «ةودقلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 نيتس (950) ةنس ةكمب مرحم يف يفوت .عابتاو ةنس بحاص .أدباع ًاريخ ًاقودص

 .(8/15*1 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .لمحتلا نسل هللا همحر يئالعلا نم ظحلم اذه

 سسؤملا عمجملا) رظنا (أ/4#) سرهفملا مجعملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 .(ةال*ثإا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو عبرأ (ه54) ةنس دلو

 (59) ةنس يفوت .لوبق هل ناكف ظعولا يف ملكت ءريخ سفنلا ميرك هيقف وه :هيلعو

 .(9945/57 ريسلا) نم فرصتب .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث

 لدلحا



 لاقو ؛ينالقابلا نسحلا نب دمحم بلاغ وبأ انأ ءًاعامس ةبتاكلا ةدهش

 مأ انتربخأ ءًاعامس ؛2'”يطبلا نب يقابلادبع نب دمحم انأ :ًاضيأ يعيطقلا
 نب كلملادبع انأ :الاق «؟دينجلا نب دحاولادبع تنب نمحرلا ةمأ لالدلا
 . يرجآلا انأ «"”نارشب نب دمحم
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 (©هقرطب هل كفإلا ثيدح

 نب نامثع نب دمحمو «يتءارقب دعس نب دمحم نب ىيحي هب ينربخأ

 «ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ ءىلع نب رفعج انأبنأ :الاق ًاعامس قرشم

 .(ح)

 نب دمحمو ١ خّرؤملا دمحأ نب دمحم انأبنأ : ًاضيأ لوألا انخيش لاقو

 نب دمحم انأ :اولاق ظعاولا دمحأ نب نومأملاو «2“””هللاب يدتهملا نب هللادبع

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو عبس (4/) ةنس دلو «حتفلا وبأ )١(

 ىورو ء؛هيلإ لحرو ءدرفتو رمع «قارعلا دنسم قودصلا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع
 481/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو عبرأ (954) ةنس يفوت .ًاريثك ًائيش

 84/١(. ءاسنلا مالعأ) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو عبس (441/) ةنس تيفوت ةثدحم (؟)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو عست (*8) ةنس دلو ءمساقلا وبأ (6)
 ةنس يفوت احلاص اتبث ةقث ناك «قارعلا دنسم :«قداصلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع

 /480/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالث (540)

 قرط هيف ءزج) ناونعب (ب/758 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (4)

 قا١١) يف (1/18) عومجملا نمض «قشمدب ةيرهاظلا يف ةعطق كانهو (كفإلا ثيدح

 ةلصلا ةبيرق ءاهرخآو اهلوأ نم ةمورخو .يرجآلا ركب ىبأ فيلأت نم يهو (59-
 .(448تا161/6 سسؤملا عمجملا) .ةساردو فشكو صيحمتل جاتحت «كفإلا عضومب

 نيعبرأو عست (449) ةنس دلو «قثاولا نب دمحم هللاب يدتهملا ةفيلخلا دلو نم ()

 ابيطخ ناكو ؛تاياورلاب الت :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 عبس (951) ةنس يفوت .ةنس نيسمخ نم رثكأ موصلا درس ءًاحلاص ةقث ءرصقلا عماجب
 ١١8/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو

17 



 نب كلملادبع انأ ءفالعلا دمحم نب ىلع انأ :الاق «'"”ينوشيعلا ميسن
 . يرجالا انأ «نارشب
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 هل هل!" نيفئاطلا ةلأسم 4

 نب نسحلا ىبأ نع ةزاجإ «قلاخلادبع نب رب قحلادبع نع ًاعامس 8 يقارعلا
 , هلع «نارشب نب مساقلا يبأ نع «فالعلا
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 (©ءزج ىف هل ًاثيدح نينامثلا باتك - ٠"
 وبأو 2 *”يدسألا ميهأربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ

 ةءارق «قرشم نب نامثع نب دمحمو ءىشرقلا ميحرلادبع نب دمحم حتفلا

 ًاعامس «يواسلا نيسحلا نب دومحم نب فسوي انأ :لوألا لاق ءاعامسو

 ء«فنصملا دنع ام قفو (511/8) ربعلا يفو (ميسن دبع) (1594/4) بهذلا تارذش يف ()
 .ةرخآلا ىدامج يف تامف ملس نم عقو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 ريسلا) يف يبهذلاو (أ/"5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق قفز
 (فاوطلا يف نآرقلاب رهجلا ةلأسم هيف ءزج) ناونعب ءزج ةرهاقلا يف دجويو 2(
 عمجملا) 0791/1/١. نيكزس) رظنا )23١114( مقربو (31) يف (ثيدح 1977) مقرب
 .(١٠27ت1١1١/؟ سسؤملا

 ىلوألا ىدامج ىف هتافو هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا ركذ «يناوألا ديشرلا لضفلا وبأ (9
 7 ,(:08/ 7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (197) ةنس

 هنم دجويو 940/1/١"( نيكزس) رظناو (ب/4١٠) سرهفملا مجعملا :يلشعرملا لاق (8)
 .(48ت١/1١4١ سسؤملا عمجملا) .طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف ةيطخ ةخسن

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (578) ةنس دلو «ساحنلا نبا ىبلحلا (6)

 ءًايلصم ًانقتم ًاريخ ناك .فلسلا ةيقب حلاصلا رمعملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 نم ةئامعبسو نيرشع )٠١/( ةنس لاوش يف يفوت «ةدودعم ءازجأ يهو هتايورمب درفت
 .(”317 /؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 و١



 «ناذه انأبتأ :ثلاثلا لاقو «جاور نب باهولادبع انأ :يناثلا لاقو «هيلع

 نب نسحلا يبأ نب يلعو «يزيمجلا نب هللا ةبه نب يلعو «يناذمهلا رفعجو
 نبا لاقو ءيفلسلا دمحأ رهاط وبأ انأ :نولوألا ةثالثلا لاق ءريقملا

 نب قحلادبع انأ :ريقملا نبا لاقو «ينوشيعلا ميسن نب دمحم انأ :يزيمجلا

 نب دمحم نب كلملادبع انأ «ءفالعلا دمحم نب ىلع انأ :اولاق .فسوي

 :هنمو يرجآلا انث «نارشب

 يبأ نب روصنم انث ءدقانلا مثيهلا نب ميهاربإ مساقلا وبأ انربخأ 4١
 03 ع 01 8 7 55 2غت3( 1

 عنمي «باذعلا نم ةعطق رفسلا» :لاق 5 ّئبنلا نأ ءهنع هللا يضر ةريره

 ىلإ لجعيلف ءههجو نم هتمهن ىضق [أ/5] اذإف ءهبارشو هماعط مكدحأ
 .*' ”(هلهأ قفز

 نب ىسيعو ةزمح نب ناميلس «ةقفاومو ةجحردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 يبأ نب دمحأو هللا رصن نب ليعامسإو ءرفظم نب مساقلاو «نمح رلادبغ

 ءركش نب دمحأ ةئبا بئليزو «ىلع تنب ةيدهو ءدعس نب ىيحيو «بلاط

 «ساحللا نب دمحم نب دمحم انأ «ىتللا نب هللادبع انأ :اولاق ًاعامسو ةءارق
 نب ميهاربإ انأ ءتلصلا نب دمحم نب دمحأ انأ «ءيرسبلا نب يلع انأ

 همون مكدحأ عنميلا : هيف لاقو هب كلام نع «.بعصم وبأ انث «دمصلادبع

 كلوب يرهزلا بعصم يبأ نع «ءهجام نباو ملسم هاور «هبارشو هماعطو

 .اذه يرجآلا فيناصت نم ًاضيأ يل عقو دقو «ةيلاع ةقفاوم عقوف

 ةقث :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق ءدزألا ىلوم .«بتاكلا ىكرتلا رصن وبأ )١(

 رظنا .نيتئمو نيثالثو سمخ (؟88) ةنس ةدعقلا يذ ىف دادغبب ىفوت «ةنس بحاص
 1 .(80/1* دادغب خيرات)

 يبأ ثيدح نم هفارطأ )١1804( ثيدح )١19( باب ةرمعلا (*87ص) يراخبلا هجرخأ (9)

 نبا ننس حيحصو 621971 - )١14 ثيدح (88) باب ةرامإلا (1877/) ملسمو «ةريره

 .(حيحص) :لاقو (1887  ؟**0) ثيدح )١( باب كسانملا )١417/1( ينابلألل هجام

 هجام نبأ ننس حيحصو 19719(2 )١1/4  ثيدح (88) باب ةرامإلا )#/١1955( ملسم (6)

 .(حيحص) :لاقو (1885 - 580) ثيدح )١( باب كسانملا )5//١51( ينابلألل

١/1 



 (")اهحرشب هل نيعبرألا باتك ١"
 .ىلاعت هللا ءاش نإ تانيعبرألا يف اهركذ يتأيسو
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 ('9ثيدحلا باحصأ راعش باتك - ”"؟
 (7ظفاحلا قاحسإ نب دمحم نب دمحم دمحأ يبأ مكاحلل

 رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ركاش رسيلا وبأ هب ينربخأ
 ًاعامس مئادلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ انأ :لاق هيلع يتءارقب «يخونتلا
 وبأ انأ اهب «'؟”يدادغبلا شيعي نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انأ «هيلع
 نمحرلادبع نب دمحم دعس وبأ انأ ءيماحشلا رهاط نب رهاز مساقلا

 . ظفاحلا دمحأ وبأ مكاحلا انأ ءيذورجنكلا

000 

00 

 يف

0 
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 يف ةطوطخم يهو (ب/40ق سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق
 مقرب نيلرب يفو ه )7٠١( خيراتب (قا”'8) يف (11/4) مقرب ادنلوهب (ليرب) يف (جربدنال)

 مقرب ةيقرش تاطوطخم «يناطيربلا فحتملا يفو ءه (9/ا/8) خيراتب (94 - )١ ق )١465(

 (؟/69١1) مرقب (ينايجروباديف) ناكيتافلا يفو هه (786) خيراتب (ق"14) يف (06)

 1/49)ق (5) عومجملا نمض قشمدب ةيرهاطلا يفو ءه (7/1/) خيراتب (40 58 )ق

 ناملكوربل بدألا خيرات) رظنا (140 )4"  ىق (107) عومجملاو ءعباسلا نرقلا 06

 .(”تا”١/9 سسؤملا عمجملا) 940/1/١(. نيكزسل ثارتلا خيرات) و (8١35/*ةيبرعلاب

 عومجم ثيدحلا باحصأ راعش ك لاق (25907ص ةيرهاظلا سرهف) يف ينبلألا هركذ
 فقأ ملو (ف15117) مقرب مامإلا ةعماج يف ةروص اهنعو .(104 )١48  ىق (89)

 . سسؤملا عمجملا يف هيلع
 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئمو نيعست (590) ةنس دودح يف دلو «يسيباركلا

 مدقم «فينصتلا ريثك «ناسارخ ثدحم «تبقلا ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ثيدحلا بلط «ملعلا روحب نم ناكو «ىنكلاو يماسألاو حيحصلا طورش ةفرعم يف

 :لاقو .«فلسلا ننس ىلع نيتباثلا نيحلاصلا نم وهو ءةنس نيرشعو فين نبا وهو
 ةئامثالثو نيعبسو نامث (*”9/8) ةنس لوألا عيبر يف تام .هرصب فك امل هظفح ريغت

 .(”0/0/15 ريسلا) .ةرجهلا نم
 6١//41"(. ريسلا) رظنا هللا ةبه نب دامح ةمجرت يف ركذ

 نفي



 .اذه (')مهكاحلا دمحأ يبأ دئاوف نم

 ءزجلاب ينربخأ ءرشع يداحلاو رشاعلاو سماخلاو عبارلا ءزجلا يهو

 ةثالثلابو «"'ركش نب رمع نب دمحأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ عبارلا
 هيقفلا ءاضيأ ةعبرألا ءازجألابو ءدعس نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ ءازجألا
 .مهنم لك ىلع يتءارقب «"”يفنحلا ديبع نب رصن نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 ,'؟يسرملا لضفلا ىبأ نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ ةمالعلا انأ :اولاق
 نب رهاز انأ ءيرعشلا نسحلا نب نمحرلادبع ةنبا بنيز انتربخأ «هيلع ًاعامس
 .اهب دمحأ وبأ مكاحلا انأ ءيذورجنكلا دعس وبأ انأ «يماحشلا رهاط

(00 

(0 

 فيفإ

 قف

 :روكذملا سماخلا ءزجلا نمو

 (أ/١١ «ب/90 سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فنصملا اهركذ هدئاوف : يلشع رملا لاق

 سسؤملا عمجملا) .يروباسيِنلا مكاحلا دئاوف ناونعب «قشمدب ةيرهاظلا يف ةطوطخم يهو
 .(ص و" يف رشاعلاو (ص94١) يفاذه ه مقربوهو (م/ال# مقر ا١هكر”ا” لنلتخ ١/1

 ءركش تنب بنيز انتخيش وخأ «جرفلا وبأ مجعملا يفو دمحم وبأ ءرردلا يف يسدقملا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (18) ةنس ناضمر يف دلو

 نيرشعو نامث (78) ةنس ةدعقلا يذ ىف تام «هقفلا نم ءىش هنهذ ىلع ناك :هيلعو

 07/١"(. خويشلا مجعم) .(451/” ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (579) ةنس دلو «يحلاصلا يقشمدلا

 ةداهشلا رمأ يف حمستي ناك «يسرملا عمس «رمعملا يتفملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامعبسو نيرشعو عبرأ (07714) ةنس ةجحلا يذ يف تام «ثيدحتلا هركيو

 )817/١(. خويشلا مجعم .ةرجهلا

 نيتم ؛مهفلا ديج «ملعلا يف ًاعّلضتم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛يملسلا
 «يناعملا يف قيقدتو بقاث مهف هل «ملعلا نونف عيمج يف ءالضفلا ةمئألا نم وهو «ةنايدلا

 بيط «هيزن ففعتم «درجم ريقف «ةدابعلا ريثك عروتم دهازو «رثنو مظنو ةدع فيناصت هلو

 يف يفوت .هللا همحر «ةددعتم فراعم اذ ؛«ءاملعلا نايعأ نم ناكو ؛ددوتم ميرك «قالخألا

 .17/77”07 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو سمخ (168) ةنس لوألا عيبر

 نت



 هةر
 رع نب نسحلا انث «ىقيباوطلا ديبع دمحم نب دمحأ انربخأ ١ هف

 يبأ نع ؛ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع ؛ دمحم نب نمحرلادبع انث ' َ 1 1 4فإ 15

 نيتسلا نيب ام ىتمأ رامعأ» : هللا لوسر لاق :لاق هلع هّللا ىضر ةريره

 , ””(كلذ زواجت نم مهلقأو .نيعبسلا ىلإ

 «نمح رلادبع نب ىسيعو («ةزمح نب ناميلس اذه نم ىلعأ هانربخأو

 ىيحيو «ىتللا نب هللادبع انأ :اولاق ءدمحأ ةنبا بنيزو «ىلع تنب ةيدهو

 نب دمحأ انأ «يرسبلا نب ىلع 2 (انأبنأ ساحللا نب دمحم) انأ «رضاح

 .هب ةفرع نب نسحلا انث «دمصلادبع نب ميهاربإ انث «تلصلا

 . ةيلاع ةقفاوم عقوف «ةفرع نب نسحلا نع ءهجام نباو يذمرتلا هاور

 .ءزجلا يف اذه دمحأ يبأ مكاحلل دعس نب ميهاربإ ثيدح

 انأ :لاق يتءارقب ءيحلاصلا هللادبع نب بحملا نب دمحم هب ينربخأ

 نب ديؤملا انأ «ةعبارلا ىف رضاح انأو «يركبلا دمحم نب نسحلا يلع وبأ

 انأ «ءيذورجنكلا دعس وبأ انأ «يدنسلا لهس نب هللا ةبه انأ «يسوطلا دمحم

 .دمحأ وبأ مكاحلا
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 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئمو نيسمخ )١60( ةنس دلو «يدبعلا يلع وبأ ديزي نبا )١(

 نم ناك .«بدؤملا هتقو دنسم ةقثلا ثدحملا ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم نيتئمو نيسمخو عبس (781/) ةنس يف تام «سأب هب سيل قودص «ثيدحلا ءاملع

 ١١//049(. ريسلا) .ةرجهلا

 هظفحأ ناك ام :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ءىبراحملا دمحم وبأ دايز نبا (؟)

 (1948) ةنس تام «نيلوهجملا نع ريكانم ثيداحأ هل :لاقو ؛ءقودص ةقث «لاوطلل
 5/9*١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئمو نيعستو سمخ

 :ىسيع وبأ لاق .(#”680) ثيدح )٠١7( باب تاوعدلا ىف (087/0) يذمرتلا هجرخأ (6)

 نم ةريره يبأ نع يور دقو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ءبيرغ نسح ثيدح اذه
 (97) باب دهزلا يف (410/1) ينابلألل ةجام نبا ننس حيحصو ءهجولا اذه ريغ
 .(حيحص نسح) .(1779- )51١5” ثيدح

 .طوطخملا شماه يف اقحل بتك (4)

 نين



 ناسلجم هيف ءزج "4

 ًاضيأ اذه دمحأ يبأ مكاحلا يلامأ نم

 ظفاحلا نع هب ينربخأو .يحلاصلا نمحرلادبع نب ىسيع ىلع هتأرق
 انأ :لاق ةئامتسو نيثالثو تس ةنس «ءهيلع ًاعامس «دحاولادبع نب دمحم
 نب ليعامسإو ءدادحلا دمحأ نب نسحلا انأ «ىنالديصلا دمحأ نب دمحم

 وبأ مكاحلا انث ءصاصجلا دمحم نب هللادبع انأ :الاق ديشخإلا نب لضفلا

 نيعبسو نامث ةنس اذه مكاحلا ةافو تناكو «ءءالمإ ظفاحلا دمحأ

 . ةئامثالثو
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 (')ينتجملاب فورعملا ننسلا باتك -
 يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا يبأ ديهشلا ظفاحلل

 هللا همحر ينطقرادلا يدادغبلا

 يتءارقب «يزملا فسوي نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلاو ءركاسع

 وبأ «ةسمخلا خياشملا هب انأبنأ :لوألا لاق ةئامعبسو نيرشع ةنس امهيلع

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأو «يطيبقلا نب ىلع نب دمحم نب فيطللادبع بلاط

 هامس دقو «باتكلا اهب مسو مأ ءأطخ يهأ ملعأ الو «ةيمستلا هذه ىلع فقأ مل )١(

 ' «نوثالثلاو نماثلا ءزجلا (ط) ةروثأملا نئنسلا :لاقف (ةروثأملا نئسلا) ينابلألا خيشلا

 ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) رظنا (184 - )1١9 ىق ("8) عومجم «ةديج ةقيتع ةخسن

 يف وهو (ب/١؟ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق .(77/4ص

 (51498يتيبرتسشت)و /١81( باتكلا سيئر)و (٠68ايفوصايأ)و (8784 ةينامثعرون)

 (؟١1١5/# ةيبرعلاب ناملكورب) رظنا ١197( لاغنبلا)لو 8١5( ثيدحو با/1/!1ةرهاقلا)و

 دنهلا يف ًاميدق عبط «دنهلاب مولعلا ردب ةخسن هنم دجويو 5١4/1/١( ةيبرعلاب نيكزس)و

 .ه (1785) ماع نيدملاب مشاه هللادبع قيقحتب عبطو ءه(815١) يفو ءه )18١(

 .(2757ت91/5١ سسؤملا عمجملا)

 لي



 دمحأ نب رفظا نب ليعامسإ رهاطلا وبأو ءاهنم نويدادعبلا )ّ ”يدلا

 ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلاو ءًاعامس نكي مل نإ ؛يسلبانلا

 نب قحلادبع نيسحلا وبأ هبانأ :نولوألا ةثالثلا لاق .بلح نم يقشمدلا

 نبا لاقو «هيلع ًاعامس .«فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ نب , قلاخلادبع

 رهاط وبأ انمع انأ :الاق ""هيحرلادبع رصن وبأ هوخأ انأ :ًاضيأ يطيبقلا

 لاقو :هعيمجب قحلادبع لاق ءًاعامس .«(”فسوي نب دمحأ نب نمحرلادبع

 نب دمحم هللادبع وبأ :ًاقفلم هيقابب انأو «باتكلا ضعبب ا
 هر

 ىتخسن ىف تملعأ دقو .ًاقفلم مهيلع باتكلا امس هل لمكق «صاوخلا

 «ةرجهلا نم ةئام سمخو نيتسو ثالث (057) ةنس دلو «يدادغبلا يجزألا يدهم نبا )١(

 ناك «دادغب دنسم ثدحملا هيقفلا ءىرقملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 «ةليوط ةدم رقأو «تاياورلاب الت «ةياورلا يلاع ءرشبلا مئاد ءًالضاف .ًانيد ًاحلاص

 نم ةئام تسو نيعبرأو نامث ةنس رخآلا عيبر نم رشع عباس (1148/4/19) يف يفوت

 .(5860/88 ريسلا) .ةرجهلا

 «ةرجهلا نم ةئام سمخو نيتسو نامث (058) ةنس دلو «بجاحلا يدادغبلا يناهبصألا (9)

 لبقت الف ءهامهتاو ءبحملاو ءراجنلا نبا همذ دق :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبس (47) ةنس تام .لصأ نم الإ هتياور
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 خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «طايخلا يدادغبلا دمحأ نب قلاخلادبع نبا (*)

 عبرأ (014) ةنس يف هيخأ لبق ةكمب يفوت .ةمات ةءورم اذ ًاريخ ًانيد ناك «حلاصلا
 18/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو

 يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو سمخ (476) ةنس دلو ءزازبلا يدادغبلا (5)

 ناكو .دادغب ءاسؤر نايعأ نم ناك «ىنطق رادلا نئسب ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامسمخو رشع ىدحإ )01١( ةنس لاوش ىف تام .ةنسلاو ةقثلاو نيدلا لهأ نم
 ْ .(19//191 ريسلا) .ةرجهلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عبرأ (14*87) ةنس دلو ءراسمسلا يدادغبلا (©)

 .ًاريخ ةقث ًاحلاص ناك ءدنسملا «حلاصلا ةقثلا «ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(57ا//19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامسمخو ةرشع ثالث (011) ةنس رفص يف يفوت

 /ا/ا1١



 ركب ونبأ انأ :مهتنالث اولاق «مهلم لك ىلإ هةهعمس ام رادقم ىلع [/5]

 .(ح) «ينطقرادلا مامإلا انأ :لاق نارشب نب دمحم نب كلملادبع نب دمحم

 نب رمع نب هللادبع دعس وبأ ةمّلعلا هب انأ :رفظ نب ليعامسإ لاقو
 مساقلا وبأ انأ ءهيلع ًاعامس ؛''”يعفاشلا رافصلا نبا روصنم نب دمحأ
 نب دمحم روصنم وبأ انأ ,'"'”يدرويبألا روصنم ىبأ نب دمحم نب لضفلا

 ىوس «ينطقرادلا نسحلا وبأ انأ .«"””يناقونلا يروصنملا دمحأ نب دمحم

 امهعمسي ملو رشع ثلاثلاو رشع يناثلا امهو «يدرويبألا لصأ نم نيأزج
 نب ليعامسإ نامثع وبأ ينابرلا مامإلا امهب انأ :لاق لب «يروصنملا نم

 .ةزاجإ ينطقرادلا انأ :لاق «'*”ةءارق ينوباصلا نمحرلادبع

 حتفلا وبأ باتكلا عيمجب انأ ءظفاحلا ليلخ نب فسوي لاقو

 انأ :لاق اهب ””يناهبصألا (يريولا) حتفلا يبأ نب دمحم نب رصان

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نامث (608) ةنس دلو )١(

 هتاعومسم نم «تابثألا ءاملعلا ةمئألا نم ناك «مالسإلا رخف رمعملا مامإلا خيشلا
 .ةرجهلا نم ةئام تس ةئنس ناضمر نم رشع عباس (100/4/17) تام :«ينطقرادلا
 .(40 /؟١ ريسلا)

 «نيئزج توفب ينطقرادلا ننس ىور يذلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءراطعلا (؟)
 عبس ةنس رافصلا دعس وبأ هنم باتكلا عمسو ينوباصلا نامثع يبأ ىلع نيئزجلا لمكو
 597/١9(. ريسلا) .روباسينب ماع دعب يفوتو «ةرجهلا نم ةئام سمخو ةرشع

 /07١. 57 ريسلا) .يثيبدلا يلاعملا يبأ نب دمحم ةمجرت يف ركذ (6)

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو ثالث ("الا*) ةنس دلو «يروباسينلا (5)

 ريثك ًاظفاح ناكو «ظعاولا ثدحملا رسفملا ؛مالسإلا خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نامثع يبأ ىنعم يف اخيش تيأر ام :لاقو «ملعلا ىلع ًاصيرح فيناصتلاو عامسلا

 بتك نم ريسفتلا ظفحي ناكو «ءيش هب دعقي ال نف لك نم ظفحي ناك ءًاملعو ادهز
 «فلسلا داقتعاو ةنسلا يف فنصم هل رثألا ةمثأ نمو .ءثيدحلا ظافح نم ناكو «ةريثك
 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو عست (449) ةنس يفوت .هل فرتعاو الإ فصنم هآر ام
 .(50/18 ريسلا)

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (يريولا)» لصألا يفو «جريولاب فورعملا ناطقلا (5)

 ةئامسمخو نيعستو ثالث ةنس ةجحلا يذ نماث ه7١/97؟/8 ىف ىفوت ءرثكمو قودص

 .(*05/91 ريسلا) .ةرجهلا نم

 النفل



 نب دمحأ نب دمحم رهاط وبأ انأ جارسلا ديشخإلا نب لضفلا نب ليعامسإ

 انأ ءهركذب ىنثملا :يزملا انخيش لاقو «ينطقرادلا انأ يح رلادبع

 5 ””يسدقملا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع  نسحلا وبأ باتكلا عيمجب

 نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ ةمالعلا انأ :لاق هيلع ىتءارقب

 تايدلاو دودحلا ءانثأ ىلإ عويبلا باتك لوأ نم ىوس ًاعامس © 7همادق

 باتك ىوس باتكلا رخآ ىلإ حاكنلا باتك لوأ نم انأو :لاق «ةزاجإف

 توفلاو «يسدقملا ميهاربإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ مامإلا «سابحألا

 توفلا اذهب انأ :يزملا لاق دقو ءعومسملا اذه يف لخاد ًالوأ روكذملا
 نب هللادبع انأ «يتءارقب «'*”يحلاصلا نمحرلادبع نب ليعامسإ روكذملا
 نب قلاخلادبع نب قحلادبع انأ :نمحرلادبعو وه لاق ءًاعامس همادق

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «نيتسو ثالث (57) ةنس لوأ ىف دلو «ىناهبصألا دمحم نبا )١(
 هتقو يف ثدحي مل «ةقث «بتاكلا نيدنسملا ةيقب «ةقثلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع
 رشع يداح ١١/445/4يف تام .حاحصلا لوصألا بحاص ءًاثيدح رثكأو ءهنم قثوأ

 .(58 9/١97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئام عبرأو نيعبرأو سمخ ةنس رخآلا عيبر

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو سمخ (046) ةئس رخآ ىف دلو .ىلبنحلا ىحلاصلا (9)

 «لقعلا لماك ًالضاف ًاملاع ًاهيقف ناك ءرصعلا دنسم :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق
 لزنو .دادجألاب دافحألا قحلأو ءًريثك ًائيش ىور :نيثدحملل ًامركم «عرولا نيتم
 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعست (540) ةنس رخآلا عيبر يف تام .ةجرد هتومب سانلا

 .(1 خويشلا مجعم)

 نم ةئامسمخو نيعبرأو ىدحإ (841) ةنس دلو «يحلاصلا يليعامجلا مادقم نبا ()

 ًاهزن « لضفلا ريزغ ًاليبن ةجح ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا

 «لاغتشالا مزلو «نآرقلا ظفح ءراقولاو رونلا هيلع .فلسلا نوناق ىلع .ًادباع ًاعرو

 .داقتعالا نسح عضاوتم «ملاعلا ءايكذأو ملعلا روحب نم ناك «حيلملا هطخب بتكو
 مامإ وهو .دجهتلا مئاد ةدابعلا ريثك ناكو «نيثدحملاو ءاهقفلاب رومعم هسلجم

 نم ةئامتسو نيرشع )57١( ةنس ىف هللا ةمحر ىلإ لقتنا .ةمألا ىتفمو «ةمئألا
 1 .(158/9؟7 ريسلا) .ةرجهلا

 رشع )51١( ةنس يف دلو «يدانملا نباب فرعيو يوادرملا ءادفلا وبأ ورمع نبا (54)

 ةوالعلا ريثك حلاص خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو
 ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام «ةمادق نبا نع ريثكلا ىور «ةنيكسلاو عضاوتلا نسح

 ١98/١(. خريشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبس )٠(

 نحل



 دعس وبأ انأبنأ ءاضيأ يسدقملا نسحلا وبأ لاقو «مدقتملا هدنسب فسوي

 ةياور الخ ءمدقتملا هدنسب روباسين نم ءرافصلا نب رمع نب هللادبع
 ىلع يتخسن ىف تملعأ دقو ءاهنع لفغ هنإف نيأزجلا كنيذل ىنوباصلا

 وبأ باتكلا نم ثلغلا وحنب انأ :ًاضيأ يسدقملا لاقو ءاهرادقم ديدحت

 انأ :لاق ناهبصأ نم انيلإ هباتك ىف «''”رخافلا نب رمعم نب دمحم هللادبع

 ردقلا اذهو «ينطقرادلا ىلإ مدقتملا هدنسب جارسلا ديشخإلا نب ليعامسإ
 ظفللاو «يتخسن يف اهيلع تملعأ دق «باتكلا نم عضاوم ةثالث يف وه

 [ب/74] نب رهاط يبأو «نارشب نب ركب يبأ قيرطل وه امنإ انتياور يف
 «نيقيرطلا نيذه ىلع لبوق دمتعم لصأ نم هتأرق ينإف :"”ميحرلادبع
 هنمو «ناقتإلا ةياغ كلذ نقتأو «تافالتخالا نم امهنيب ام ىلع ملعأو

 رضحي ملف ءرافصلا نبا دعس نبا قيرط امأف «هب اهتلباقو يتخسن تلقن

 نيقيرطلا ىلإ ةمومضم الإ اهب ةياورلا درفت الف ءاهب تلبوق ةخسن
 .قيفوتلا هللابو «نيرخآلا
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 ("7ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر باتك ١"
 ءازجأ ةسمخ ىف ءاذه ىنطقرادلل

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامسمخو نيرشع (ه:؟١) ةنس يف دلو « يمشبعلا يشرقلا )0غ(

 ناك «خياشملا ةيقب لماكلا بيدألا ثدحملا هيقفلا مامإلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ىف ةريبك ةروص هل «ىعفاشلا بهذمب اريصب «ءاننئفتم اديفم اثدحم ءامشتحم اسيئر

 ثالث (50*) ةنس لوألا عيبر يف تام .تاعوضوملاو ريكانملا زيجي ال ناكو «ةلودلا

 .(4758/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 نيتسو ثالث (95) ةنس دلو «يناهبصألا ميحرلادبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم (؟)

 ةيقب «ةقثلا ثدحملا مامإلا : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو

 ريسلا) .ةرجهلا نم نيعبرأو سمخو ةئامعبرأ (548) ةنس تام .نيرسفملا

0 ). 

 -وهو (أ/١١ سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فلؤملا هركذ :يلشعرملا لاق (6

 لي



 ًاعامس «ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلا انأ :لاق هيقابب ًانذإو «باتكلا

 هعيمجب انأ لاق ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإف ءاهنم لوألا ىوسل «بلحب هيلع
 نب دمحأ زعملا وبأ انأ .«'"'”ينانجلا دمحم نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ
 ,"”يراشعلا حتفلا نب يلع نب دمحم بلاط وبأ انأ «"'ارشداك نب هللادبع
 . ىنطقرادلا انأ

 ؛؟“”يمشاهلا مساقلا نب ةزمح رمع وبأ انثدح :ينطقرادلا لاق - 7
 0 :الاق ,*”قارولا سابعلا نب ليعامسإو

(00 

00 

 فيفز

 قفا

 هر

 ثيداحألاو هللا باتك يف ةدراولا صوصنلا نم درو ام هيف باتك) مساب طوطخم

 نيكزس) رظنا )3١84( يف )١448( مقرب (لايروكسالا) يف (ءيرابلا ةيؤرب ةقلعتملا

 يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةاروتكد ةلاسر «يدمحألا ميلس هققح دقو ١

 ءزج (؟) يف يعافرلا دمحأ قيقحتب عبطو .ه(404١) ماع ؛«ةرونملا ةنيدملا

 .(48ت ١61/١ سسؤملا عمجملا) .ه(417١) ماع «ضايرلاب

 نيعستو ىدحإ ةنس «ناضمر نم نيرشعلاو سماخلا (041/4/58) ىفوتو ثدح

 579/١(. ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو
 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو نيتنثا (547؟) ةنس دلو «يربكلا
 ءيدرلا هطخب خسنو ؛خياشملا ىلع أرقو ثيدحلا بلط ءريبكلا خيشلا :هيلعو انيلع

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو تس (6775) ةنس تام .«جّرخو عمجو (؛ةلمج دقعملا

 .(١068/1ةريسل)

 وبأ ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو تس (”55) ةنس دلو «يبرحلا

 نم ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ )40١1( ةنس تام «ًارثكم ًاريح «ًادهاز ًاملاع ًاهيقف بلاط
 58/١6(. ريسلا) .ةرجهلا

 بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو عبس (741) ةنس دلو

 نيثالثو سمخ (*6) ةنس تام .حالصلاب ًاروهشم ةقث ناك :امهيلع هللا ةمحر
 1/4/١6"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 هقثو .ءةجحلا مامإلا ثدحملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءيلع وبأ

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو ثالث (”:77) ةنس تام .ينطقرادلا

 .(ا/ 1

١14١ 



 نع «دلاخ يِنأ نب ليعامسإ نع «ةنيبع نب نايفس انث «'"رصن نب نادعس انث
 رظن :لاق هنع هللا يضر هللادبع نب ريرج نع .«مزاح يبأ نب سيق

 لجو َّزع مكبر نورتس مكنإ امأ» :لاقف ردبلا ةليل رمقلا ىلإ كو هللا لوسر
 ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف .هتيؤر يف نوماضت ال اذه نورت امك

 ."""اولعفاف اهبورغ لبقو «سمشلا عولط لبق

 «يربطلا دمحم نب ميهاربإ «ةجردب ةياورلا هذه نم ىلعأ هانربخأو
 «ىمخللا هللا ةبه نب ىلع انأ :لاق ىلاعت هللا اهفرش ةكمب هيلع يتءارقب
 انأ :”يرسبلا نب يلع نبا نيسحلا انأ ءدمحأ تنب ةدهش انتربخأ
 انث ءرافصلا دمحم نب ليعامسإ انأ «'*”يركسلا رابجلادبع نب هللادبع
 نع ءدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «ةنييع نب نايفس انث ءرصن نب نادعس

 86 ّيبنلا دنع انك :لاق هنع هللا يضر ريرج نع ءمزاح يبأ نب سيق

 نورظنت امك .هتيؤر يف نوماضت ال لجو َّرع مكبر نورتس مكنإ» :لاقف
 عولط لبق ةالص ىلع بلغي ال نأ مكنم عاطتسا نمف ءردبلا ةليل رمقلا
 .«لعفيلف اهبورغ لبقو 2سمشلا
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 (؟18) ةنس تام :لاقو هل ينطقرادلا قيثوت يبهذلا لقن ءرازبلا يفقثلا نامثع وبأ )١(
 .("؟هال/١" ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو سمخ

 هفارطأو وه (984) ثيدح (15) باب ةالصلا تيقاوم (4١١ص) يف يراخبلا هجرخأ (0)

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو عت (404) ةنس دلو «يدادغبلا رادنبلا هللادبع وبأ (*)
 نم ةئامعبرأو نيعستو عبس (4917) ةنس تام ءاحلصلا نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(28 46 ريسلا) .ةرجهلا

 هللا ة همحر بيطخلا لوق يبهذلا لقت .يدادغبلا دمحم وبأ «زوجعلا هجو نباي فورعملا )2

 رشع عبس (41!) ةنس رفص يف تام . .ًاقودص ناكو هنع انيتك :امهيلعو انيلع

 .*85/11 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو

8 



 (١)ثيداحألا نايب "7
 اهيف فلوخ دقو أطوملا يف كلام مامإلا اهاور يتللا

 ينطقرادلا فينصت

 ميحرلادبع نب دمحم حتفلا [#1/20] وبأ هب ينربخأ ءديفم ءزج يف

 «يفلسلا رهاط وبأ انأ ءرفاظ نب باهولادبع انأ :لاق هيلع ًاعامس ءيشرقلا

 0 تفلا نب يلع نب دمحم انأ «هيلع يتءارقب «رابجلادبع نب كرابملا انأ
 . ةزاجإ ينطقرادلا نع ًاعامس
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 هل يسن مث ثدح نم باتك - 7

 انأ «ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ ىلع هتأرق فيطل ءزج يف
 بلاط وبأ انأ «رابجلادبع نب كرابملا انأ «ىفلسلا انأ «ءىلع نب رفعج

 نسحلا يبأ مامإلا ةافو تناكو «كلذك ينطقرادلا نع «ةزاجإ يبرحلا

 هلو «ةئامثالثو نينامثو سمخ ةئس «ةدعقلا يذ ىف هللا همحر ينطقرادلا

 ْ , 0س نونامث
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 وهو (ب/كك سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 (؟59 1588 قاه) يف (؟5/59) عومجملا نمض .«قشمدب ةيرهاظلا يف طوطخم
 (415/؟ سسؤملا عمجملا) .ه )١1755( ماع رصم يف عبط 477/1/١( نيكزس) رظنا
 .(؟#77ص ينابلألل ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) رظناو

 نيسمخو ىدحإ )40١1( ةنس ىفوت «نادهاز ًاملاع ًاريخ ًاهيقف ناك «يراشعلا بلاط وبأ (؟)
 1 .(؟94/؟ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 .(4ها//15 ريسلا) رظنا 0"

 ليدل



 (')ههنع هللا يضر ةباحصلا ةفرعم باتك 4
 هللادبع يبأ ظفاحلل

 .يناهبصألا هدنم نب ىيحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم

 نيأزجب «هيلع ًاعامس ؛مكاحلا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ هب ينربخأ
 ءافولا وبأ انأ اولاق «ةزاجإ نورخآ ةعامجو «هيقابب ةزاجإو هنم ايقتنا نيريبك

 نب دمحم ريخلا وبأ انأ «ءناهبصأ نم هدنم نب نايفس نب ميهاربإ نب دومحم

 يبأ ظفاحلا نب باهولادبع ورمع وبأ انأ ."*ن
 .هركذفا ىبأ انأ هدنم نب , هللادبع

(00 

 قف

 فوفز
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 (”7ناميإلا باتك - 4٠
 ديقم دلجم روكذملا هدنم نب هللادبع يبأل

 :لاق عمسأ انأو هيلع ةءارق ءرفظم نب مساقلا دمحم وبأ «هب ينربخأ

 يف طوطخم وهو (ب/ه8 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق
 (4؟) مسقلاو ءه (47؟97) لبق (١7؟ - )١91١ ىق 9 #"ال) مسقلا ٠444 مقرب ةيرهاظلا

 «ةنيدملاب مالسإلا خيش ةبتكمب ةخسن هنم دجويو هه (470) لبق (؟8  ؟8١) ق

 سرهف) رظناو 587١/١( سسؤملا عمجملا 479/١/١« نيكزسل ثارتلا خيرات) رظنا

 .ه ١108 «يضار دمحم/د قيقحتب عبط ١١4( ص ينابلألل ةيرهاظلا

 انيلع هللا ةمحر ةطقن نبا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عضب ةنس دلو

 نم ةئامسمخو نيسمخو عست (089) ةنس تام .عامسلا حيحص ةقث وه :امهيلعو

 0/8/9١"(. ريسلا) .ةرجهلا
 ناميإلا) لماكلا همساو (ب/5١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 نمض ثيدح 8 مقرب ةيرهاظلاب مسالا اذهب طوطخم وهو (درفتلاو قافتالا ىلع

 هللا ءامسأ ةفرعمو ديحوتلا باتك) ناونعب ًاضيأ اهيف دجويو )١  ٠١7( ق (عومجم
 4/1/١"4( نيكزس) رظنا (ق47١) يف (ديحوت "5) مقرب (درفتلاو قافتالا ىلع هتافصو

 .زيزعلادبع كلملا ةعماج ىف (ريتسجام) ةلاسر .«ىهيقف رصان دمحم ىلع هققح دقو

 عمجملا) )١400(. ماع هعبط مث (ناميإلا باتكو هدنم نبا) ناونعب (144) ماع
 ناميإلا) ناونعب (9١١ص ينابلألل ةيرهاظلا سرهف) رظناو (7١٠تا*59/؟ سسؤملا

 .(قرفتلاو قافتالا مسر ىلع

1485 



 يمتسرلا سايعلا نب , نسحلا هللا دبع وبأ مامإلا انأ «(هذئنم نب دومحم انأبنأ

 . ظفاحلا هللادبع وبأ يبأ انأ ( هدذنم نب ورمع وبأ انأ هيلع ًاعامس
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 ًاضيأ )هل ةبعش بئارغ باتك - ١

 رابك ءازجأ ةعبرأ يف

 انأبنأ :تلاق 529 ًاعامس ؛ بام ولادبع تنب ةميرك لضفلا مأ انتربخأ :لاق

 نب دوعسم جرفلا وبأو ءهعيمجب نابغابلا دمحأ نب دمحم ريخلا وبأ
 ورمع وبأ انأ :الاق ًاضيأ يناثلاو لوألاب ."'يفقثلا مساقلا نب نسحلا
 .هدنم نب هللادبع وبأ ظفاحلا يبأ انأ «باهولادبع

 قل

 قفا
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 (27ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ بئارغ باتك - ؛"
 ًاضيأ هدنم نبال

 هدنم نب دومحم نع ءًاعامس رفظم نب مساقلا هب انربحأ «نيأزج يف

 هنأ رهظيو (أ/44١ سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق

 يذلا «ةبعش ثيداحأ بئارغ انلصو دقو (474 2159/1/١ نيكزس) رظنا .انلصي مل

 ايكرتب (هللا ضيف) يف طوطخم وهو (79/4تم) زازبلا ىسوم نب رفظملا نب دمحم هعمج
 رظنا ١/154( :1/44) عومجملا نمض ةيرهاظلا يفو )١/805( مقر عومجملا نمض
 ةعماحب (ريتسجام) ةلاسر ءنصغلا زيزعلادبع نب هللادبع هققحو ١159/١/١( نيكزس)

 .(415/؟ سسؤملا عمجملا) .ه )١401( ماع ءمامإلا
 بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نيتنثا (45؟) ةنس دلو
 «لاومأو ةمشحاذ ناكو «لغاش لغش هتاعامس ةرثك يف ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر
 4584/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نيتتثا (077) ةنس يف تام
 عقي «قودصلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ,يسرافلا ركب وبأ

 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو عبس .(757) ةنس تام .«تايفقثلا يف هثيدح انل
1 

 امه



 .يبأ انأ ءهدنم نب ورمع وبأ انأ ءًاعامس نابغابلا ريخلا وبأ انأ «ةباتك

 (')يلامألا باتك 4

 روكذملا هدنم نب هللادبع يبأل

 رفظم نب مساقلا سلاجم ةعست هيفو ءاهنم لوألا ءزجلاب ينربخأ
 انأ «نابغابلا ريخلا وبأ انأ ءانذإ ميهاربإ [ب/؟0] نب دومحم نع «يتءارقب

 .يبأ انأ ءهدنم نب ورمع وبأ

 لضفلا وبأ ءًاضيأ سلاجم ةعست هيفو ءاهنم عبارلا ءزجلاب ينربخأو
 دنسلاب هدنم نب دومحم انأ :لاق هيلع ًاعامس ءمكاحلا ةزمح نب ناميلس

 . مدقتملا

 مأ ءاهنم نيريخألا نيسلجملاب انأبنأ :ًاضيأ ناميلس انخيش لاقو
 نب ليعامسإ مساقلا وبأ انأ :تلاق "”'هدنم نب ميهاربإ تنب ءامسأ سمشلا
 انأ «ةئامسمخو نيعبرأو عبس ةنس «ةثلاثلا يف ًاروضح ."””يمامحلا ىلع

 هدنم نب هللادبع وبأ انأ «شاقنلا رمع نب دمحم نب دمحأ رهاط وبأ

 . ظفاحلا

 يف طوطخم وهو (أ/١5١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا ركذ :يلشعرملا لاق )١(

 عومجملا نمضو (به' - [/؟4ق) ثلاثلا مسقلا (”/*) عومجملا نمض ء«ةيرهاظلا

 رظنا (أ/١878  أ/ثالا) ق (ة/ه5) عومجملا نمضو (أ/ه# -أ/44) ق (؟/4)

 :ص ينابلألل ةيرهاظلا سرهف) رظناو (*1//1/7 سسؤملا عمجملاو 440/1/١« نيكزس)

4). 

 مالعأ) .دعس يبأ نب رشب نع تثدح ةثدحم :لاقف ةطقن نبا نع ةلاّحك رمع لقن (؟)
 ١/"5(. ءاسنلا

 خيشلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخ (400) ةنس دلو .«يناهبصألا (5)

 5486/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا

 امك



 ءسلاجم ةعست ًاضيأ هيفو .ءسماخلا ءزجلا مظعمب ينربخأو
 انأ ءورمع وبأ انأ «نابغابلا انأ ءهدنم نب دومحم نع ءرفظم نب مساقلا
 . يبأ

 ةثالث هيفو ءهدنم نبا يلامأ نم سماخلاب ءمجرتم رخآ ءزجب ينربخأو
 «ناميلس لضفلا وبأ ءولعب ةنييع نب نايفس ثيدح نم هلكو ءاسلجم رشع

 انأ :الاق يناثلا ىلع يتءارقبو لوألا ىلع ًاعامس .مساقلا دمحم وبأو
 انأ ءنابغابلا دمحأ نب دمحم انأ .ءهباتك يف ميهاربإ نب دومحم
 . هللا دبع وبأ ظفاحلا يبأ انأ .هدنم نب دمحم نب باهولادبع

 : هلنمو

 يبأ نع ءبيسملا نب ديعس نع .يرهزلا نع «نايفس انث ءحابصلا
 كت نإف .ةزانجلاب اوعرسأ» :لاق ِكَو يبنلا هب غلبي هنع هللا يضر ةريره
 نع هنوعضت رشف كلذ ىوس كت نإو .هيلإ اهنومدقت ريخف ةحلاص
 . "”«مكباقر

 نع ءعيبرلا نب دومحم نع .ءيرهزلا نع نايفس انث هبو - 4
 مل نمل ةالص ال» :لاق 6# َيبنلا هب غلبي هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع
 . «باتكلا ةحتافب أرقي

 ةنييع نب نايفس نع .مهخويش نم ةعامج نع ك"0ةتسلا ةمئألا امهاور
 .هللا دمحب ءايلاع مهل الدب عقوف ءهب

 )1١( باب زئانجلا باتك (561/5) يف ملسم هجرخأ )١5( ثيدح )60  444(.

 ةالصلا (148/1) يف ملسمو (!ل25) ثيدح (46) باب ناذألا ١1١١( ص) يف يراخبلا (0)
 ثيدح (15) باب ةالصلا )2814/١( يف دواد وبأو .(44”7 )54”#  ثيدح )١1١( باب
 ىف ىئاسنلاو (1497) ثيدح (187) باب ةالصلا (؟18/) يف يذمرتلاو (815)
 ةماقإ (97/1) يف هجام نبا هجرخأو )41١( ثيدح (15) باب حاتتفالا (5//11)
 .(479/) ثيدح )١١( باب اهيف ةنسلاو ةالصلا

 مال ١



 : هلنمو

 نب نمحرلادبع انث ى”زازبلا ىيحي نب دمحم نب دمحأ انربخأ 4

 .(ح) «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع ءنايفس انث .مكحلا نب رشب

 هللا يضر ةشئاع نع ؛هيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلادبع نع «ًاضيأ نايفسو
 بنتجي ال مث «نيتاه ٌّيديب لَو هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك) :تلاق اهنع
 . "”(هكرتي الو ًاثيش لزتعي) :نمحرلادبع لاقو .(مرحملا بنتجي امم ًائيش
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 يورملا نم مدقتملا عبارلا ءزحجلا نمو

 ًاعيمج اهيخأو انخلا ءامسأ نع

 «ناطقلا ديز نب ليعامسإ انث «يفوكلا مساقلا نب دمحم انربخأ 8

 هللا يضر ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع « يمس نع «ةنييع نب نايفس انث

 ءوسو «ءاقشلا كردو «ءالبلا دهج نم ذوعتي 2 هللا لوسر ناك) :لاق هنع

 خلس يف «ءهدنم نب هللادبع ىبأ ةافو تناكو :«””(ءادعألا ةتامشو ءءاضقلا
 خيش ةئامعبسو فلأ هخويشو كلةئامثالثو نيعبسو سمخ ةنس «ةدعقلا يذ

 لاق ءةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأ (510) ةنس دلو «باشخلا يروباسينلا دماح وبأ )١(
 نيثالث (90) ةنس تام «قودصلا دنسملا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 .(40/17 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 )١195  ثيدح )١٠١5 - ٠١41( باب جحلا باتك ("7”ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 )5804  ثيدح (54) باب جحلا باتك (4819/1) يف ملسم هجرخأو 2.220

 .(357 ىلإ 1

 .(5541) ثيدح (؟8) باب تاوعدلا باتك (159١*ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)

 نب دمحم ظفاحلا مامإلا وهو .(45 78/١7 ريسلا) يف هتمجرت رظنا كلذك وه (4)

 .هدنم نب ىيحي نب دمحم نب. قاحسإ
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 (')ثيدحلا مولع باتك - 44
 هيودمح نب دمحم نب هللادبع نب دمحم كللادبع يبأ مكاحلل

 ('9يروباسينلا عيبلا نبا ظفاحلا

 ىدحإ باتكلا اذهل عمج دقو «نيسح مظعم روتكدلا ذاتسألا ةيانعب عبط باتكلا اذه

 نم ةريخألا تاحفصلا عبسلا يف ؛باتكلا لوأ يف ًالصفم اهنع ثدحت ءةخسن ةرشع
 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو ححصملا ةمدقم

 ١ - نسحأ يهو (ق154١) ف ءازجأ ةسمخ (اردنل) يف يناطيربلا فحتملا ةخسن النسخ. 

 ريع «فيرحتلا ةريثك يهو (ق47١) يف (451) مقرب ءايكرتب نيدلا يلو ةخسن - "
 .عامسلا ةروص نع ةيراع «باتكلا مسإ اهيلع تبثم

 ةبرطضم «صقن تاذ يهو (ق5١٠) يف (444) مقرب )١( ايفوص ايأ ةخسن - “*

 .عاونألا ةفلتخم «قاروألا

 .(صا4١١) يف (444) مقرب (؟) ايفوصايأ ةخسن - 4
 .بلحب ةيصالخإلا ةيكتلا ةخسن 6

 ةخسن لثم يهو (ص(م0 يف 2( مقرب .قشمدب ةيرهاظلا بتكلا راد ةخسن - 5

 .خسانلا مسإ اهيلع تبثم ريغو ءعامسلا ةروص نع ةيراع «نيدلا يلو
 .ةرهاقلاب رهزألا ىف ةبراغملا قاور ةخسن - ا/

 .يبلشلا عراش (8) مقرب هلزنم يف اقسلا يطعملادبع خيشلا ةخسن - 4
 .ه (1؟١9) ةنس يف ةرخأتم يهو «دابأ ميظع ةنيدم يف دنهلاب شخب ادخ ةخسن 4

 .ةركيلع جنك بيبحب يناورش نمحرلا بيبح خيشلا ةخسن - ٠

 اهيف قفتت ةهباشتم ةريخألا خسنلا هذهو «نكدلادابأ رديحب ةيفصآلا ةبتكملا ةخسن - ١

 اهضعبو ءدحاو لصأ نم اهضعب لوقنم اهلعلف «ةشحافلا طالغألا عم ةياورلاو ةدايزلا

 بلغت يتلا يه يناطيربلا فحتملا ةخسن نأب لوقلا ىلإ مظعم .د صلخو .ضعب نم
 خسانلا ىلع كردتسا «ليلق اهطقسو «تاكرحلاب اهتاملك نم ريثك طبض «ةحصلا اهيلع

 (أ/#5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق .(حص) هيلع بتكو
 رظنا «ةيطخ ةخسن )١97( هلو «؛ثيدحلا لوصأ ةفرعمبو «ثيدحلا مولع ةفرعمب ىمسيو

 (ه١/717 سسؤملا عمجملا) رظنا (١455/1/1نيكزس) و (715/ ةيبرعلاب ناملكورب)
 .(؟5”ص يىنابلألل ةيرهاظلا سرهف) رظناو

 (9981) ةنس دلو «فيناصتلا بحاص ةمالعلا «دقانلا ظفاحلا مامإلا ؛نيثدحملا خيش
 نم ةئامعبرأو ثالث (507) ةنس هتافو تناكو «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ

 .(15؟/317/ ريسلا) .ةرجهلا
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 ًاعامسو ةءارق «يقشمدلا قرشم نب نامثع نب نيزر نب ركب يِنأ نب دمحمو

 ركب وبأ انأ :لاق «ةئامتسو نيسمخو نيتنثا ةنس هيلع ًاعامس «يركبلا

 ظفاحلا نب ميحرلادبع رفظملا ونأو ءرافصلا نب رمع نب هللادبع نب مساقلا

 نب دمحأ تنب ةشئاع ىبأ ةمع انتربخأ :لوألا لاق ةزاجإ «يفقثلا مناغ

 لاقو «يوارفلا دمحم نب هللادبع تاكربلا وبأ انأ :ىناثلا لاقو ءروصنم

 :مهتثالث اولاق «2"”يميتلا دمحم نب ليعامسإ لضفلا وبأ ظفاحلا انأ :ثلاثلا

 يبأ نب يلع نسحلا وبأ انأبنأ :قرشم نبا يناثلا انخيش لاقو

 ديعس نب رهاط نب دمحأ لضفلا يبأ نع ؛هناتك يف رّيقملا نب هللادبع

 .مكاحلا انأ ءاعامس اذه فلخ نب ركب وبأ انأ «ةزاجإ ينهيملا

 ءركاسع نب رفظم نب مساقلا دمحم ونأ «نيثالثلاو عساتلا رخآ ىلإ نيرشعلاو
 رضاح انأو «رّيقملا نب نسحلا وبأ انأ :لاق عمسأ انأو هيلع ءيرق ام ىف

 هذه نمو «هللادبع يبأ مكاحلا ىلإ ءروكذملا دنسلاب «ةعبارلا يف هيلع

 : ةعطقلا

 نب نسحلا انث «كامسلا نب دمحأ نب نامثع ورمع ونأ انثدح 5

 «رازيعلا نب ديلولا نع «لوغم نب كلام انث «'”رمع نب نامثع انث ء«مركم

 تلأس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع «ينابيشلا ورمع يبأ نع

 مث :تلق .«اهتقو لوأ يف ةالصلا» :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ 4و هللا لوسر

 رب :لاق ؟يأ [ب/55] مث :تلق .؛هللا ليبس يف داهجلا» :لاق ؟يأ

 ماوقب بقلملا «مالسإلا خيش ظفاحلا ةمالعلا «هرصع ءاملع ذاتسأو «هتقو ةمئأ مامإ )١(

 ةنس هتافو تناكو «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو عبس (4ها/ل) ةنس دلو «ةنسلا

 04 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو سمخ (6876)

 ل



 ةعامج هاور هظوفحم حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق هبو . '”(نيدلاولا

 ملف ءرمع نب نامثع نع كلذكو '”لوغم نب كلام نع «نيملسملا نم
 امهو مركم نب نسحلاو ء«راشب نب دمحم رادنب ريغ هيف تقولا لوأ ركذي
 . ناتقث

 انأ «ناميلس نب عيبرلا انث «بوقعي نبا دمحم سابعلا وبأ انثدح - 5
 نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع ءعفان نع .كلام انأ «يعفاشلا

 ثيدح اذه : مكاحلا لاق اوال رضاح عبي ال» :لاق هي هللا لوسر
 ريغ هب ثدح ًادحأ ملعن الو .كلام نع يعفاشلا مامإلا هب درفت بيرغ

 .«©نومأم ةقث وهو ناميلس نب عييبرلا

 :تلاق ءاجنملا نب رمع تنب ةريزو ءًاضيأ ًايلاعو ًالصتم انربخأ :تلق

 «نالع نب يكم انأ ءيسدقملا دمحم نب رهاط انأ «كرابملا نب نيسحلا انأ
 نب عيبرلا انأ ءمصألا بوقعي نب دمحم انث «يريحلا نسحلا نب دمحأ انأ

 .هب ناميلس
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 اهيلع ثحلاو ىحضلا ةالص باتك -

 روكذملا هللادبع يبأ مكاحلل
 وبأ انأ :لاق ًاضيأ روكذملا ءداّرزلا نب دمحم هللادبع وبأ هب انربخأ

 يف ملسمو ((077) ثيدح (6) باب ةالصلا تيقاوم (١١١ص) يف يراخبلا هجرخأ ()
 .(46 - 174 - 79/) ثيدح (”5) باب ناميإلا 9١(  م6/1)

 .(737407) ثيدح )١( باب داهجلا (08560ص) يف يراخبلا هجرخأ (9)

 نم ءزج وهو )7١40( ثيدح (08) باب عويبلا (479ص) يف يراخبلا هجرخأ (0)
 ص١ رظنا ءظفللا اذه ريغب رمع نبا ثيدح نم يراخبلا دنعو «ةريره يبأ ثيدح

 (6١١ه/9) يف ملسم هجرخأ يراخبلا دنع امبو .هفارطأو )75١994( ثيدح (
 .(7 2031) ثيدح (4) باب عويبلا

 .(بيرقتلا) رظنا (5)



 انأ :الاق فم احشلا يلع نب نيسحلا 7 .يرارفلا نب تاكربل
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 نيحيحصلا ىلع كردتسملا باتك نم ءزج - 5
 تاوعدلا هيف مكاحلل

 :الاق نمحرلادبع نب ىسيعو «ىت ىتشدلا دمحم نب دمحأ ىلع هتأرق

 انأ ءرافصلا نب هللادبع نب مساقلا انأ ءظفاحلا دحاولادبع نب دمحم انأ

 وبأ مكاحلا انأ «بيدألا فلخ نب دمحأ انأ "”روصنم نب دمحأ نب رمع

 . هللا دبع

 اهركذ يتأيسو ءهل نيعبرألا ءاذه مكاحلا فيلاوت نم ًاضيأ تعمسو

 ةنس ءرفص يف مي تناكو «ىلاعت هللا ءاش نإ «تانيعبرألا لصف يف

 نم عمس دقو 5 ””ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس هدلومو «ةئامعبرأو سمخ

 .مهلك مهيلع هللا ةمحر خيش يفلأ وحن
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 هنع ىور ءنوتاخلا مدخي ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يروباسينلا )١(

 ةثئامسمخو نيعبرأو سمخ ةنس نايعش فصنلا )61:5/8/1١6 ةليل يفوت «هئباو يناعمسلا

 .(5177/؟١ ريسلا) . ةرجهلا نم

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبراو نيعبسو عبس 454©] ةئس دلو رافصلا قفز

 نم لضفلا عاونأل عماج ءزربم عراب مامإ وه ك امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا

 سمخ (085) ةنس يف تام .ثيدحلا نم ارثكم ةريسلا ديدس ناكو «مولعلا

 فرايف ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو

 /157/١1(. ريسلا) يف وهو هتمجرت يف مدقت (96)
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 (')7يعفاشلا مامإلا لئاضف باتك - 4
 ناطقلا ركاش نب دمحم نب دمحأ هتلادبع يبأل

 .(")ةئامعبرأو عبس ةنس يفوت

 سابعلا وبأو «يسدقملا رمع نب دواد نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ
 امهنم لك ىلع يتءارقب ."”يصمحلا ملاس نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ

 وبأ ظفاحلا انأ «هيلع ًاعامس .ءيواخسلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ :الاق
 ىتءارقب «'؟”ىنيزاوملا نب [أ/7/] ىلع نسحلا وبأ انأ ءيفلسلا دمحأ رهاط
 انذإ 2" ىعاضقلا ةمالس نب دمحم هللادبع ىبأ ىضاقلا نع «قشمدب هيلع

 ْ .هركذف ناطقلا ركاش نب هللادبع يبأ ىلع تأرق :لاق

 : هلمو

 مم د. ام ا.ام اة اما امام ام م هاما. ع انا. م ام ام عام و ةافاقأاو أ 52ىيشر نب نسحلا انثدح 69

 نأ رهظيو (أ/74 سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا)» فنضملا هركذ :يلشع رملا لاق )١(
 .(*40/؟ سسؤملا عمجملا) 7١17/1/١(. نيكزس) رظنا .انلصي مل هباتك

 عمجملاواا/١/1 ةرضاحملا نسحو /7١ نانجلا تآرم رظنا .دمحأ نب دمحم وه لب (؟)
 .("80/؟ سسؤملا

 يواخسلا عمس ؛كرابم ناسنإ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «فاوصلا نبا (6
 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا (717) ةنس لاوش يف تام ءةعامجو:
 40/١(. خويشلا

 لاق ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالث )٠"4( ةنس بجر ىف دلو «ءيقشمدلا يملسلا (5)
 تام «.هدانسإ ىلعو درفت ءقشمد خيش ةقثلا ءيرقملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 .(19//571 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبرأ (915) ةنس

 انيلع هللا ةمحر ىفلسلا لوق ىبهذلا لقن ءًادنسمو ًادرجم ءباهشلا باتك فلؤم (0)
 تام «ةلمجلا ىضرم «داقتعالاو بهذملا ىعفاش ؛«تابثألا تاقثلا نم ناك :امهيلعو
 2 .(91/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو عبرأ (484) ةنس يف

 نم نيتئمو نينامث (180) ةنس رفص يف دلو «لدعملا يرصملا يركسعلا دمحم وبأ (5)

 ًاثيدح رثكأ ًاملاع تيأر امف ءقلخ نع ىور :ناحطلا نبا لوق يبهذلا .لقن «ةرجهلا
 ةركذت) .ةرجهلا نم ةثامئالثو نيعبس (؟7/0) ةنس «ةرخآلا ىدامج يف تام ءهنم

 .(4689/# ظافحلا
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 يعفاشلا تعمس :لاق ناميلس نب عيبرلا انأ .2"”قارولا بوقعي نب يلع انث

 حافتلاك هنإف ءهقفلاب كيلع .ىسوم ابأ اي :ىلعألادبع نب سنويل لوقي

 .هماع نم لمحي ىماشلا

 الإ هردق قوف طق ًادحأ تعفر ام :لوقي ىعفاشلا تعمس :لاق هبو

 .هنم تعفر ام رادقم ىنم طح
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 ('9تامهبملاو ضماوغلا باتك - 6

 ,")يرصملا يدزألا ديعس نب ينغلادبع دمحم يبأ ظفاحلل

 يريظحلا رفظملا نب فسوي نب رداقلادبع دمحم وبأ هب ينربخأ
 «ةئامتسو نيعبرأو عبس ةنس «جاور نب باهولادبع انأ :لاق يتآرقب «بتاكلا
 انأ ءارفلا نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ انأ ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ

 .ةزاجإ ديعس نب ينغلادبع نع «(”يراخبلا دمحأ نب ميحرلادبع ايركز وبأ

 يذ يف تام «ةليضفو مظن هل :يبهذلا لاق ,ءبقعلا يبأ نباب فرع «مساقلا وبأ )١(

 .(99 - 58/١5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو ثالث (*”87) ةنس ةجحلا

 ناونعب (أ/5١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (0

 لوئباتساو قشمد يف تاطوطخم هل ركذو (775/؟ سسؤملا عمجملا) . . .تامهبملا

 2567 سلط و 58”*2ص ةيرهاظلا يف ثيدحلا تاطوطخم نم بختنملا) رظنا .دادغيو

 رظنا )١407( ماع ةكمب سمش زيزع دمحم هقيقحت نع نلعأو )451/1/١( نيكزسو

 ١5/959(. ثارتلا رابخأ

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئمثالثو نيثالثو نيتنثا (”*”7) ةنس دلو ءدمحم وبأ (7)

 دعب تيأر ام ًانومأم ةقث ءهظفحو ثيدحلا ملع يف هنامز مامإ ينغلادبع ناك :يقيتعلا

 ظافحلا ةركذت) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو عست (209/1/0) يف يفوت .هلثم ينطق رادلا

 ٠١(. ا“

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو نيتنثا (”87) ةنس دلو «يميمتلا (4)

 نيتسو ىدحإ (451) ةنس يف يفوت «تابثألا ظافحلا نم ايركز وبأ ناك :يفلسلا
 0000 “//01١91. ظافحلا ةركذت) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 لحل



 (١)تايعابرلا ثيداحألا 6
 مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعبرأ اهيف عمتجأ ام يهو

 اذه ديعس نب ينغلا دبعل

 :لاق ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ انخيش ىلع اهتأرق فيطل ءزج يف
 دمحأ نب رفعج انأ ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ ءًاعامس ينادمهلا رفعج انأ
 ينغلادبع ظفاحلا انأ ءًاعامس يراخبلا دمحأ نب ميحرلادبع انأ «جارسلا
 .ةءارق

 . هلمو

 بيعش نب دمحأ انأ «يناتكلا ينعي دمحم نب ةزمح انثدح - 6
 نبا وه نايفس انث «ةمادق ابأ ينعي ديعس نب هللاديبع انأ «يئاسنلا وه

 نع ءةملس يبأ تنب بنيز نع ء«ةورع نع .يرهزلا نع ؛«ةنييع
 ءشحج تنب بنيز نع «ةبيبح مأ اهمأ نع «"'ةبيبح مأ تنب ةبيبح
 :لوقي وهو ءههجو ًارمحم ًاموي ك6 يبنلا هبتنا :تلاق .«نهنع هللا يضر
 حتف .برتقا دق رش نم برعلل ليو  تارم ثالث هللا الإ هلإ ال»

 اي :تلق  ًارشع نايفس دقعو  ءاذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا

 تايعابر مساب (أ/8 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ()
 هللا ضيف ةبتكم يف (ثيدحلا يف تايعابرلا) مساب ةطوطخم يهو «ةباحصلا
 ه (515) خيراتب (أ/59١ أ/)65) ق )55١/*( عومجملا نمض «لوبناتساب
 خيراتب (5885) مقرب دادغبب فاقولا ةبتكم يف ىرخأ ةيطخ ةخسن هنم دجويو
 سمش زيزع دمحم هققح دقو 457/١/١( نيكزسل ثارتلا خيرات) رظنا ءه (0856)
 همه )١5١4( ماع رامع رادب ديمحلادبع نسح يلع قيقحتب عبطو يم ا( 9 ماع

 500/١(. سسؤملا عمجملا)

 جوز «نايفس يبأ تنب ةبيبح اهمأ 6 هللا لوسر ةبيبر «ءشحج نب هللادبع تنب ةبيبح (؟)

 ةباغلا دسأ) .ناتجوزو ناتبيبر تايباحص (4) دنسلا اذه يف عمتجا دقو .(47/هةباغلا
11/6 ). 
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 . ""«ثبخلا رثك اذإ ءمعن» :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ هللا لوسر

 ءًاضيأ ةزمح نب ناميلس « نيتجردب ةياورلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 «ةعبارلا يف رضاح انأو «يدادغبلا هللدبع يبأ نب يلع انأ :لاق يتءارقب

 انأ ,نونسح نب دمحأ انأ ,'"”بيقنلا دارط انأ «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ

 انث «ءرصن نب ناذعس انث [ب/"ا/] 06 ”يرتخبلا نب ورمع نب دمحم

 .هركذف ةئيبع نب نايفس

 ع ع 2( .٠

 يبأ نب ركب يبأ نع ملسمو 2 ليعامسإ نب كلام نع يراخبلا هاور

 00 ت5 47
 ,"”دحاو ريغو نمحرلادبع نب ديعس نع «يذمرتلاو «' ”هريغو ةبيش

 يبأ نع «هجام نباو الوأ هاتيور امك «“ 8”ديعس نب هللاديبع نع «يئاسنلاو

0 04 . 

 يف سيلو ًايلاع مهل ًالدب عقوف هب ةنيبع نبا نع مهلك ٠ ةبيش يبأ نب ركب

 رظناو )7١54( ثيدح (4) باب نتفلا #١48( ص) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ )١(

 )١  ثيدح )١( باب ةعاسلا طارشأو نتفلا (73700/4) يف ملسمو .(5*0/1)

 تايباحص (؟) دنسلا اذه يف نوكيف (ةبيبح مأ تنب ةبيبح) هدنس يف سيلو .

 .ناتجوزو ةبيبر

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نامث ("94) ةنس دلو «ءابقنلا بيقن (؟)

 «ةماهشو ًايأرو «الضفو ًاولعو ةبتر رهدلا داس :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا

 لاوش خلس )441/٠١/20( يف تام .ملعلا لهأ عيمج هئالمإ سلجم رضحي ناكو

 ١9//71(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس

 ًاقودص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ىسرنلا رصن وبأ (6)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع ىدحإ )4١١( ةنس ةدعقلا يذ ىف تام .ًاحلاص

 0 مال
 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو ىدحإ (؟١6) ةنس دلو ءزازرلا رفعج وبأ (4)

 نم ةئامثالثو نيثالثو عست (9798) ةنس تام :لاقو مكاحلاو بيطخلا نيمامإلا قيئوت

 86/١8(. ريسلا) ةرجهلا

 .ثيدحلا ركذ دنع هجيرخت مدقت ()

 .ثيدحلا ركذ دنع هجيرخت مدقت 050

 .(7181/) ثيدح (77) باب نتفلا (480/4) يف 4

 )1/1١١81١(. ثيدح (755) باب ريسفتلا ("941/5) ىربكلا ىف (4)

 يف ًارصتخم دواد وبأ هجرخأو .("94ه#7) ثيدح (9) باب نتفلا (1:00/5)يف 4لإ

 .(415494) ثيدح )١( باب محالملاو نتفلا (459/4)

 ه5



 نع ءًاضيأ هاور كلذكو ءدانسإلا يف شحج تنب ةبيبح ركذ يراخبلا ةياور
 نبا نع «لالب نب ناميلس نع ءركب يبأ هيخأ نع «سيوأ يبأ نب ليعامسإ

 ءةدج نع «هيبأ نع «بيعش نب كلملادبع نع ملسم هجرخأو «قيتع يبأ
 يف امهنع ايلاع انل عقوف «ةبيبح ركذ نودب .يرهزلا نع امهالك ليقع نع
 حيحص يف تعقو يتلا ةيعاستلا ثيداحألا دحأ وهو ءًادج ةيناثلا ةياورلا

 هللابو ءهاوس دانسإلا يعاست ًاثيدح يراخبلا حيحص يف ملعأ الو ءملسم
 . قيفوتلا

 عست ةنس ءرفص عباس يف ظفاحلا ديعس نب ينغلادبع ةافو تناكو
 , 30هللا همحر ةنس نوعبسو عبس هلو ءرصمب ةئامعبرأو
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 ةرئاجلاو ةلداعلا ةاضقلا نيب قرفلا باتك -
 (9ةيزاكلاو ةقداصلا دوهشلاو

 نب ناميلسو «هيلع ًاعامس مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ
 رهاط وبأ انأ هيلع ًاعامس ئرقملا يلع نب رفعج انأ :الاق ًانذإ مكاحلا ةزمح
 هتشأ نب رافغلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ انأ ءظفاحلا دمحم نب دمحأ

 شاقنلا ديعس وبأ انأ ."”بتاكلا

© © © 

 )١( ريسلا) رظنا .كلذك وه /ا١/554(.

 حتف يفو (أ/٠ سرهفملا مجعملا يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق (9)

 يناتكلاو (3048/107 ريسلا) يفو #/٠١0( ظافحلا ةركذت) يف يبهذلاو (561/8 يرابلا

 رظنا .انلصي مل هنأ رهظيو .(دوهشلا)ب مهضعب هيمسيو (”7ص ةفرطتسملا ةلاسرلا) يف

 /9١"(. 5 سسؤملا عمجملا)و .(١/185/5١نيكزس)

 ةئنس ءةجحلا يذ يف تام «ةقثلا دنسملا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (9)

 .(147/19 ريسلا) ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ )44١(

1١ 1/ 



 (7نييقارعلا دئاوف ١
 ءزج يف ءاذه شاقنلا ديعس يبأل

 ىنمب هيلع ًاعامس «يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هانربخأ 4
 يمخللا هللا ةبه نب يلع انأ :الاق ةباتك دمحأ سابعلا وبأ هوخأو هللا اهفرش

 . شاقنلا انأ «رافغلادبع نب دمحأ انأ «يفلسلا رهاط وبأ انأ ءاعامس

 : هنمو

 (””والخ نب فسوي نب دمحأ انربخأ
 يبأ نع «حاورم يبأ نع « هيبأ نع «ءةورع نب ماشه انث ء.ىسوم نب هللاديبع

 :لاق ؟لضفأ باقرلا يأ هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر رذ

 .؛انمث اهالغأو اهلهأ دنع اهسفنأ»

 انث «قرزألا جرفلا نب دمحم انث «

 «فرشم نب دمحمو «ةزمح نب ناميلس اذه نم متأ هانربخأو 3-6

 ًاعامس رمع تنب ةريزوو «نمحرلادبع نب ىسيعو ءدمحأ نب ركب وبأو
 وبأ انأ ءىسيع نب لوألادبع انأ «كرابملا نب نيسحلا انأ :اولاق ةءارقو

 ءفسوي نب دمحم انأ ءهيومح [أ/58] نب دمحم وبأ انأ ءرفظملا نب نسحلا

 نع «ةورع نب ماشه نع «ىسوم نب هللاديبع انث «ليعامسإ نب دمحم انث

 يأ كيو يبنلا تلأس :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع «حاورم يبأ نع ء«هيبأ

 باقرلا يأف :تلق .«هليبس ىف داهجو .هللاب ناميإ» :لاق ؟لضفأ لمعلا
 :لاق «ءلعفأ مل نإف :تلق ءهاهلهأ دنع اهسفنأو ءًانمث اهالغأ» :لاق ؟لضفأ
 نم سانلا عدت» :لاق «لعفأ مل نإف :تلق .«قرخأل عنصت وأ ًاعناص نيعت»

 )١( مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم نييقارعلا دئاوفو :يلشعرملا لاق )١684حديث(
 عومجملا نمض )37١( ناثرادلا سرهف) رظنا ١//1  21١نيكزسو ١/141//1(. عمجملا)

 سسؤملا ١/454.

 فرعيال ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن «يبيصنلا ركب وبأ (90)

 رفص يف تام .ةقث ناك :هلوق ميعن يبأ نعو ءحيحص هعامس نأ ريغ ؛ملعلا نم ًائيش
 59/1١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عست (709) ةنس

١4 



 نم وهو .'”يراخبلا هاور اذك .«كسفن ىلع اهب قدصت ةقدص اهنإف رشلا

 نع «.قازرلادبع نع «ديمح نبدبع نع ."”ملسم هاورو حيحصلا يلاوع

 .هب ةورع نع «ةورع ىلوم بيبح نع «يرهزلا نع ءرمعم

 .تاجرد ثالئب هنع ًايلاع انل عقوف

  ثيدحلا اذهل ةورع نب ماشه ةياور نأ :هريغو ينطقرادلا ركذو

 « فيحصت هنأو «فورحلا رخآ ءايلاو «ةمجعملا داضلاب  «ًاعياض نيعي»

 هريغو يرمهزلا هاور «كلذك نونلاو ةلمهملا داصلاب .«ًاعناص نيعي» : هباوصو

 . ملعأ هللاو

 اذه ,")شاقنلا ديعس يبأ ثيدح نم ءزج - 6"
 ًُء

 (ركب يبأ يلامأ نم سلجم هرخآ يفو
 يئادعملا نسحلا نب دمحم نب دمحم

 .يتءارقب نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ - ها

 انأ ء«هتشا نب دمحأ انأ ءىفلسلا رهاطوبأ انأ ."”ىكلاملا رفعج انأ :الاق

 )١( ص) يف 86١( ثيدح (؟) باب قتعلا باتك )5814(.

 .(44 - )5"١ ثيدح (5) باب ناميإلا باتك (88/1) يف (؟)
 ةيرهاظلا يف دجويو (ب/54١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9)

 يف )٠١/*( عومجملا نمض .«شاقنلا ديعس يبأ يلامأ نم سلاجم (") هيف ءزج
 018/١(. سسؤملا عمجملا) 1417/1/١(. نيكزس) رظنا (088 - 40قا١)

 سسؤملا عمجملا) .(ب/69١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

9 1). 

 يف دلو .«يكلاملا يناردنكسالا ينادمهلا لضفلا وبأ هللا ةبه نب يلع نب رفعج (5)

 لوصأ هل ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو تس )٠١/04/1(
 ًاحلاص ةقث ناكو هنم تعمس :ةطقن نبا لوق لقنو ءاهيلإ عجري هتاياور نم ريثكب
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس (55/9/58) ةليل يفوت «نآرقلا لهأ نم
 .( اا

 ل



 مساقلا وبأ انثدح :روكذملا ينادعملا سلجم نمو ؛ينادعملاو شاقنلا

 نب ميعن انث ,يرصملا نامثع نب ىيحي انث «يناربطلا دمحأ نب ناميلس

 ةريره يبأ نع ؛هيبأ نع «ليهس نع ءدمحم نب زيزعلادبع انث «دامح
 ناك نإو ءمولظملا ةوعد اوقتا» : 45 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 . ')هسفن ىلع هروجف ارجاف
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 (”7نآزح د 6

 رخأآ سلاجم ةسمخ هيف رخآلاو ءسلاجم ةتس هيف امهدحأ

 اذه شاقنلا ديعس يبأ ءالمإ نم اهلك

 دومحم نب يلع نع يتءارقب «قرشم نب دمحم امهب ينربخأ

 نب دمحم لوألاب انأ :لاق ىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ «ةزاجإ ””ىنوباصلا
 شاقنلا انأ :الاق هتشأ نب دمحأ ىناثلابو « *”يرصملا دحاولادبع

 . ”ةثامعبرأو ةرشع عبرأ ةنس ءناضمر يف اذه شاقنلا ديعس وبأ يفوت

 .(537//؟ دنسملا) .ةقايسلا هذه ريغب ةريره يبأ نع رخآ قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 لوألا ءزجلا دجويو ردو سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)
 (؟/0) :عومجملا نمض «قشمدب ةيرهاظلا يف سلاجم (5) يف امهنم لكو اهنم يناثلاو
 - ؟الكقم) يف 0 / عومجملا نمض اهنم سلجم دجويو ( 55 -0-2) يف

 رظنا (417 1/44 ق4) يف (8/48) عومجملا نمض اهنم عباسلا سلجملا دجويو (75

 سسؤملا عمجملا) .(018 .؟8 .85١2ص ةيرمعلا ةسردملا عيماجم سرهف)

1/1 ). 

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامسمخو نيسمخو تس (085) ةنس دلو «ءنسحلا وبأ (6)
 ًاعضاوتم ءًاسيك ناكو ريثكلا ىور دنسملا ءدهازلا ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامتسو نيعبرأ ةنس «ءلاوش رشع ثلاث )540/٠١/١7( يف تام «ةليضف هيدل ةقث

 .(837/77 ريسلا) .ةرجهلا

 ًاحلاص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا لقن .ءيبضلا عيطم وبأ (4)
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عبس (491) ةنس تام ءالضاف ًابيدأ ًارمعم
24). 

 .(ب/68١ سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فلؤملا هركذ :يلشعرملا لاق (5)

"٠, 



 (١)ةحفاصملا باتك - 64

 فورعملا 2يمزراوخلا بلاغ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل

 .('9يناقربلاب

 ةحفاصم «ثيداحألا نم هل عقو ام ىلع لمتشم ؛””دلجم يف يهو
 «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ ىنربخأ «امهيحيحص يف نيخيشلا دحأل

 [بت/4] «هريغو سنأ دئسم نم ءاهنم ةريبك ةعطقل عمسأ انأو هيلع ةءارق

 «ةرم ريغ بلح نم يلإ هباتك يف 0 ىميدعلا هللادبع نب سربيب ديعس وبأو

 باهولادبع نب مجن نب نمحرلادبع جرفلا وبأ مامإلا انأ :لوألا لاق

 نب ركب وبأ باتكلا عيمجب انأ «يناثلا لاقو «هيلع ًاعامس ؛ ”يلبنحلا
 انتربخأ :الاق ءّاعامس اهب «'""”يدادغبلا لاخنلا نب ىلع نب رمع نب هللادبع
 نب مالسلادبع نب دمحم لضفلا وبأ انأ ءًاعامس دمحأ تنب ةدهش ةبتاكلا

 ًاتبثتم ًانقتم ًاعرو ةقث ناكو ءهنع انبتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق ركب وبأ )١(
 .(؟8/9/4دادغب خيرات) ه (4؟1//8/8) يف تام ءهنم تبثأ انخويش يف ري مل ءامهف
 ريسلا) .لاع دانسإب هل ةحفاصملا انعمس دقو :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق

 .( 4و

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «.ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو تس (”*5) ةنس دلو (9)

 لقنو «فيناصتلا بحاص «نيئدحملاو ءاهقفلا خيش .تبثلا ةمالعلا هيقفلا مامإلا :هيلعو
 ءهنم تبثأ انخويش يف رن مل « ءًامهف ًاتبث ًاعرو ةقث ناك :هيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق

 (476) ةنس بجر لوأ يف تام .ثيدحلا ريثك «ةيبرعلا ملع نم ظح هل هقفلاب ًافراع

 454/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو سمخ

 .(57 مقر١/45١ سسؤملا عمجملا) رظنا .ًاثيدح (50) يهو (5)

 رمعو ؛ءاهريغو بلحب هتذتاسأ نم عمس : :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ( يكرتلا ع

 «ةزبلا نسح «ةبيشلا يقن «لكشلا حيلم حصفي ال ًايمأ ناكو ءءايشأب درفناو ءًارهد

 .("”8/؟ ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع ثالث (/1) ةنس بلحب يفوت

 يبهذلا لاق ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (584) ةنس يف دلو .ءيقشمدلا (5)

 ام .ءاملعو ةيرذو براقأ هلو ,ءفنصو سردو ءرصمب ظعو :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(04/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس مرحم ثلاث (55/1/5) يف

 «يناقربلل ةحفاصم عمس «دنسملا حلاصلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «باوبلا (5)

 .(517/57 ريسلا) .ةدهش نم تايلماحملا عبارو
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 نب ليعامسإ ادفلا وبأ ينربخأو .هللا همحر يناقربلا انأ ,«'"'"”يراصنألا دمحأ
 ةزاجأو ءاهنم ةريبك ةعطقل هيلع يتءارقب .«"”يومحلا لضفلا يبأ نب رمع
 ظفاحلا انأبنأ ءاعامس "”يشرقلا يلع نب نامثع ورمع وبأ انأ :لاق اهيقابب

 .يناقربلا انأ «ءيرسبلا نب يلع نب نيسحلا انأ «يفلسلا رهاط وبأ

 تأرق :يناقربلا لاق «لاصتالاب ركب يبأ ىلع عومسملا ردقلا نمو

 :اهب '*”يورهلا بوقعي نب دمحم متاح يبأ ىلع

 ءروصنم نب ديعس انث «'””يماشلا نمحرلادبع نب دمحم مكربخأ (9)
 ةشئاع نع «هيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلادبع نع «ناميلس نب حيلف انث
 تاعفلتم نعجري مث ْكلَو هللا لوسر عم نيلصي نك ةوسن نأ :اهنع هللا يضر

 .سلغلا نم نفرعُي ال وأ ءًاضعب نهضعب نفرعي الف «نهطورمب

 عقوف ءروصنم نب ديعس نع «ىسوم نب ىيحي نع «''”يراخبلا هاوز
 .ايلاع الدب

 ظافحلا ةركذت) ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نامث (444) ةنس تايفو يف يبهذلا هركذ )١(

2)0). 

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو سمخ (56) ةنس دلو «ىقشمدلا دمحم وبأ (؟)

 .ةنازخلا دوهش نم فلس ةيقب نيمأ دجهتم قدصتم ريخ خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس (9/71) ةنس رفص يف يفوت

 .(١الى/١

 نم ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا(09/7) ةنس دلو «ةفارقلا بيطخ نبا ىقشمدلا يدسألا ()

 نم ةصاخ ةزاجإ هل «خسانلا ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا
 رخآلا عيبر ثلاث (797/4/6) يف يفوت .ةرجألاب ريثكلا خسن ءريثكلا اهب ىور يفلسلا

 .(97//1419#2 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس ةنس

 «نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم هباوص لٌأطخ وهو (بوقعي نب دمحم) اذكه (84)

 .(47/15 ريسلا) رظنا .حيحصلا بحاص

 نب دمحم هللادبع وبأ «ةلمهملاب (ىماسلا) هباوص أطخ وهو ؛ةمجعملاب (ىماشلا) اذكه (6)
 «ظفاحلا ةقثلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يورهلا نمحرلادبع
 ىدحإ )١١( ةنس ةدعقلا يذ يف تام ء؛هحيحص يف نابح نب متاح وبأ هنع ثدح

 ١١5/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(407) ثيدح )١56( باب ناذألا يف (17ص) يراخبلا مامإلا هجرخأ (5)
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 : 7هيوريمخ نب هللادبع نب دمحم ىلع تأرق

 انأ «ناميلا وبأ انث ."”ىسيع نب دمحم نب يلع مكربخأ - 51
 لاق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ «ةملس وبأ ىنربخأ يرهزلا نع «بيعش
 :تلقف ««مالسلا كيلع أرقي وهو ليربج اذه ءةشئاع اي» : هّللا لوسر .

 .ىرن ال ام ىري وهو :تلاق ءهللا ةمحرو مالسلا هيلعو

 نع ملسمو «ةيواسملا ةقفاوملا ىلع ءناميلا يبأ نع ,"7يراخبلا هاور

 .ًايلاع هل ًالدب عقوف ناميلا يبأ نع :'؟”يمرادلا هللادبع

 «نمحرلادبع نب ىسيعو ؛«ةزمح نب ناميلس «ةقفاوم هانربخأو

 .مساقلا يبأ نب دحألا دبعو «بلاط يبأ نب دمحأو .فسوي نب ليعامسإو

 «تقولا وبأ انأ «ىتللا نبا انأ :اولاق ءدمحأ ةنبا بنيزو ءىلع تنب ةيدهو

 ىمرادلا هللادبع انأ ءرمع نب ىسيع انأ «هيومح نبا انأ ءرفظملا نبا انأ

 " .هللا همحر 2 ةئامعبرأو نيرشعو سمخ ةنس «يناقربلا ةافو تناكو «هركذف

(00 

00 

 ةيفإ

 عج

)2 

)03 

© 

 ©7ناهبصأ خيرات باتك - 8
 يناهيصألا قاحسإ ني شللادبع نب دمحأ ميعت يبأ ظفاحلل

 .هللأ همحر

 دحاولادبع نبا ظفاحلا لاقو [أ/79] دمحم نب دمحأ ركب وبأ ينربخأ

 مامإلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يورهلا رايس نبا لضفلا وبأ

 نيتنثا ("1/5) ةنس ىفوت .ىناعمسلا ركب وبأ هقثو «ةاره دنسم «لدعلا ثدحملا

 الا .(211/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو
 ثدحملا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يورهلا يناكحلا نسحلا وبأ

 نم ناتئمو نيعستو نيتنثا (197) ةنس تام «ظافحلا ضعب هقثوو «ةاره دنسم «ةقثلا

 484/١7(. ريسلا) .ةرجهلا

 .(5501) ثيدح )١1١١( باب بدألا (١١"ص) ىف

 .(54417 - 41) ثيدح (17) باب ةباحصلا لئاضف (1841/4) يف
 /555/١7(. ريسلا) رظنا .كلذك وه

 عوهو (برالال سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق

 يا



 ءحالصلا نباو ؛يلبرإلاو «ينيبذابلا :مهو مهلك نوقابلاو ءاضيأ

 ٍ.يروصلاو «لضفمو «ينييارفسالاو «ءيمرضحلاو «يركبلاو «ينيفيرصلاو
 اعامس .ءىسوطلا ىلع نب دمحم نب ديؤملا نسحلا وبأ انأ :تيمكلا نباو

 ءروصنمو ءركاسع نبا :مهو نوروكذملا ةعبرألا لاق «روباسينب هيلع
 دمحأ نب لضفلا نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا هب انأ :ديؤملاو «ينارحلاو

 نب دمحم نب رفاغلادبع نيسحلا وبأ انأ «هيلع ًاعامس «يوارفلا يدعاصلا
 .(ح) .'"'”يسرافلا رفاغلادبع

 .'"”يبطاشلا ةريف نب مساقلا وبأ مامإلا هب انأ : ًاضيأ يواخسلا لاقو

 دواد وبأ انأ 2 "”ليذه نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انأ «هيلع ًاعامس
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 قف

 بدألا خيرات) رظناو )٠١٠١( مقرب نديل يف (ناهبصأ رابخأ ركذ) ناونعب طوطخم

 ليرب - نديل يف (غنديرد نفس) قرشتسملا قيقحتب عبط 77/١"( ةيناملألاب ناملكوربل

 ريسلا) يف يبهذلا هركذ دقو .(714/5 سسؤملا عمجملا) ه (1881 - 1854)
 .(غةهدرللال/

 نب رفاغلادبع هديفح لوق يبهذلا لقن «ةئامثالثو نيسمخو فين ةنس دلو «يروباسينلا
 «نيدلا تيصلا حلاصلا «نيمألا ةقثلا خيشلا وه :مهيلعو انيلع هللا ةمحر ليعامسإ
 نيعبرأو نامث ةنس لاوش سماخ )458/٠١/8( ىف ىفوت «نيدلاو ايندلا نم ظوظحملا

 .(19/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو
 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نامث (68) ةنس دلو
 هقفلاو وحنلاو ءمسرلاو تاءارقلا نف يف لوطألا عابلا هل ءءاكذ دقوتي ناك :هيلعو
 يف رصمب يفوت هراقولاو دبعتلاو «ىوقتلاو عرولا عم قئارلا مظنلا هلو ,ثيدحلاو

 نم ةئامسمخو نيعست ةنس «ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا (040/5/98)

 5531/9١(. ريسلا) .ةرجهلا

 لوق يبهذلا لقن ءةرجهلا نم ةئثامعبرأو نيعبسو ىدحإ (4ا/١) ةنس دلو «ىسنلبلا

 ءايندلا نم للقتلاو ةلادعلا عم «عرولاو دهزلاو لضفلا يف نيرقلا عطقنم ناك :رابألا
 6057/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو عبرأ (074) ةنس بجر يف يفوت

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع ثالث )*54١( ةنس دلو

 .مهتبثأو هباحصأ لبنأ وهو «هب درفتو هنع رثكأو «ينادلا ورمع ابأ بحص :هيلعو

 .(154/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو تس (497) ةنس ناضمر يف تام

 6غ



 وه :لاق «"”يزارلا رادنب نب نسحلا نب دمحأ سابعلا ونأ انأ .'"”يرذعلا
 انأ :لاق .«"”يدولجلا هيورمع نب ىسيع نب دمحم دمحأ وبأ انأ :يسرافلاو
 هال نعا (8) لذ : ا

 لوقي .«لوصألا يف ةنئيبم ةثالث تاتاوف الخ .هللا همحر جاجحلا نب ملسم
 نأو «ةزاجإلا قيرطب نوكي نأ لمتحم كلذو «ملسم نع :نايفس نبا اهيف

 نبا ثيدح نم «جحلا باتك يف لوألا توفلاو «ةداجولا قيرطب نوكي

 :لاق ل هللا لوسر نأ رمع

 نبا انث «حيحصلا يف هدذئس لوأو 2 (نيقلحملا هللا محر)

 :رمع نبا ثيدح لوأ ىلإ ثيدحلا ءرمع نب هللاديبع انث «يبأ انث ءريمن

 ربك رفس ىلإ ًاجراخ هريعب ىلع ىوتسا اذإ ناك ْكَُو ّيبنلا نأ) - 4
 ءاياصولا لوأ يف يناثلا تيافلاو ءًاضيأ جحلا باتك يف ثيدحلا :2أثالث
 :ملسم لوق نم

 ظفللاو «ىنثملا نب دمحمو «برح نب ريهز ةمثيخ وبأ.انث -
 ديري ءيش هل ملسم ءيرما قح ام» :رمع نبا ثيدح يف ىنثملا نب دمحمل

 ةصّيحم ةصق يف هاور ثيدح رخآ يف هلوق ىلإ .""هيف يصوي نأ

 لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو ثالث ةنس ةدعقلا يذ عبار )97/1١١/4( يف دلو )١(
 نيعبسو نامث (418) ةنس نابعش يف تام «ثدحملا ةقثلا ظفاحلا مامإلا :يبهذلا
 00000 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو

 ىلإ شاع .«ثيدحلا ءاملع نم ناك مرحلا خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا ل لاق (9

 .( 1 ريسلا) ةرجهلا نم ةئامعبرأو عست (409) ةنس

 نم نيرشعلاو عبارلا (”58/17/54) يف تام ؛«هيقفلا ميهاربإ نع ءملسم حيحص يوار ()
 01/1١5”"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو نامث ةنس ءةجحلا يذ

 ملسم نم حيحصلا عمس «ثيدحلا ةمئأ نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (4)

 نامث (08"7) ةنس .«.بجر يف يفوت .رثألا ملع يف عربو ؛ةدم ًاملسم مزال «توفي

 31١1/14"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(1801 )318  ثيدح (08) باب جحلا باتك (445/؟) يف ملسم هجرخأ (5)

 .(18417 )478  ثيدح (9/8) باب جحلا باتك (918/5) يف ملسم هجرخأ (5)

 )#"  /١1571(. ثيدح )١( باب ةيصولا باتك )/١1149( يف ملسم هجرخأ (0
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 :لاق رمع نب رشب انأ ءروصنم نب قاحسإ ينثدح .'''ةماسقلا يف «ةصّيوحو
 ثيدحلا ءسنأ نب د كلام تعمس

 :ةفالخلاو ةرامإلا ثيداحأ يف ملسم لرق هلوأ ثلاثلا تيافلاو

 «ةريره يبأ ثيدح هئنتمو «ةبابش انث ء«برح نب ريهز ينثدح - 5
 ديصلا باتك يف هلوق ىلإ .'"”ةنج مامإلا امنإ» :ِو ّيبنلا نع
 : حئابذلاو

 دلاخ نب دامح هللادبع وبأ انث «يزارلا نارهم نب دمحم انثدح هال

 ثيدحلا ؛””كمهس تيمر اذإ) :ىنشخلا ةبلعت ىبأ ثيدح .طايخلا

 :هيف نايفس نبا لوقي كلذ ادع اميفو ءًارادقم اهربكأ ثلاثلا اذهو [س/]
 يف ثيداحأ ةدع اندالب لوصأ نم انتياور يف عقو دقو :هللا همحر ملسم انث

 نع ولعب ءملسم قيرط ريغ نم .يدولجلاو نايفس نبا اهاور «حيحصلا

 ىلع ًادرفم هتأرق ءءزج يف انخياشم ضعب اهدرفأ ؛هللا همحر ملسم قيرط

 كلذ نمو ءًاضيأ ريخألا داعيملا يف ءمهركذ مدقتملا خويشلا نم ةعامج
 :هيف ملسم لاق «ليوطلا جارعملا ثيدح

 « ينانبلا تباث نع .ةملس نب دامح انث «خوّرف نب نابيش انثدح

 «قاربلاب تيتأ» :لاق ِةهلَو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب ا نع

 :يدولجلا دمحأ وبأ هدعب لاق «هلوطب ثيدحلا :**ليوط ضيبأ ةباد وهو

 ةملس نب دامح انث خوّرف نب نابيش انث ؛«''”يسجرساملا سابعلا وبأ انثدح

 )١( يف )#/91؟1١(.

 .(415- 448) ثيدح )9٠١( باب «ةالصلا باتك )١٠١/١"( يف ملسم هجرخأ ()

 .(1979 )7  ثيدح )١( باب حئابذلاو ديصلا باتك )*/١1971( يف ملسم هجرخأ (6)

 .(157 )584  ثيدح (ا/4) باب ناميإلا باتك )١50/1( يف ملسم هجرخأ (5)

 نم ناك «ةقثلا ملاعلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر  يبهذلا لاق «يروباسينلا (5)
 نم ةئامثالثو ةرشع ثالث ("1) ةنس ءرفص يف تام .«مهئاملعو هدلب لهأ هوجو

 408/١54(. ريسلا) .ةرجهلا

 "0ك



 :""”عيبلا باتك يف ملسم لاقو ءاذهب

 نب رابجلا دبعو «رائيد نب ميهاربإو ءمكحلا نب رشب انثدح 48

 نع .جرعألا ديمح نع «ةنييع نب نايفس انث :اولاق رشبل ظفللاو .ءالعلا

 عضوب رمأ) :36 ّيبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نع «قيتع نب ناميلس

 نع ءرشب نب نمحرلادبع انثدح :نايفس نب ميهاربإ هيف لاق «'””(حئاوجلا
 ىبأ قرط نم يراخبلا حيحصل «ةيلاعلا انتياور يف عقو كلذكو ءاذهب نايفس

 وهو .هنع ولعب يراخبلا قيرط نم يربرفلا هاور دحاو ثيدح .تقولا
 : ملعلا باتك ىف يراخبلا لاق «مالسلاامهيلع «رضخلاو ىسوم ثيدح

 :لاق ورمع انث «نايفس انث ,ءيدنسملا دمحم نب هللادبع انثدح )٠١(

 نأ معزي يلاكبلا افون نإ) :سابع نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس ينربخأ

 ودع بذك :لاقف ؟رخآ ىسوم وه امنإ «ليئارسإ ينب ىسوم سيل ىسوم
 . (هللا

 يبنلا ىسوم ماق» :لاق هلك ّيبنلا نع «بعك نب يبأ ينثدح - 6

 هرخآ يفو «حيحصلا يف هلوطب ثيدحلا ركذف ."”«ليئارسإ ينب يف ًابيطخ

 نب نايفس انث ءمرشخ نب يلع هب انثدح :يربرفلا فسوي نب دمحم لاق

 هجام نب هللادبع يبأل «نئسلا باتكل انتياور يف عقو كلذكو هلوظب «ةنييع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس امك «ىنيوزقلا
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 تاقبطلا باتك 61

 هللا همحر ءملسم نيسحلا ىبأ مامإلا فيشصت

 ةءارق «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا ىضاق انخيش هب انربخأ

 .ةاقاسملا يف لب )١(

 .(1984 )١9  ثيدح (7”) باب ةاقاسملا )١١91/8( يف ملسم هجرخأ (؟)

 )١55(. ثيدح (414) باب ملعلا (”١ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)
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 هيلع ًاعامس ؛«ينادمهلا يلع نب رفعج لضفلا وبأ انأ :لاق عمسأ انأو هيلع
 نب دمحأ رهاط وبأ [أ/#٠] ظفاحلا انأ «ةئامتسو نيثالثو سمخ ءةنس

 نب كرابملا نيسحلا وبأ انأ ءهيلع ًاعامس ءىفلسلا دمحأ نب دمحم
 نب نسحلا دمحم وبأ ظفاحلا انأ ءهيلع ةءارق «ىفريصلا دمحأ نب رابجلادبع

 نب دحاولادبع نب دمحم نسحلا وبأو ,0لالخلا نسحلا نب دمحم

 نب رهاط نيسحلا وبأ انأ :الاق ءامهيلع ًاعامس .«لدعملا نب رفعج نب دمحم
 «ةئامثالثو نيعبسو عست ةنس ءرفص يف هلصأ نم "”هيولهس نب دمحم

 نب ملسم تعمس :لاق عمسأ انأو «"”نادبع نب يكم ىلع ءيرق :لاق
 مدقت ام ةبسنب هدنس يل عقو باتكلا اذهف ءءازجأ ةعبرأ وهو هركذف ءجاجحلا

 ىلعأ هللا همحر ملسم ثيدح عقو دقو ءددعلا ثيح نم حيحصلا باتك هب

 :اميف ءاذه نم

 نب دمحم نب دمحم نب دمحم رصن وبأ رمعملا انربخأ ١
 يدج انأ :لاق هيلع يباختناب ءًاضيأ هيلع ًاعامسو يتءارقب «'*”يزاريشلا
 ةنسلا ىف هيلع رضاح انأو «ليمم نب هللا ةبه نب دمحم رصن وبأ ىضاقلا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو نيتنثا (”9؟) ةنس دلو «يدادغبلا )١(
 دنسملا ٍجّرخ «هبنتو ةفرعم هل ةقث ناكو هنع انبتك :امهيلعو يلع هللا ةم -ر بيطخ اا

 :ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عست (49) ةنس ىلوألا ىدامج تام ؛«نيحيحصلا ىلع

 .(ه 9" /١10/ ريسلا)

 دنع ةداهشلا لوبقم ءلدع ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق «يروباسينلا (؟)
 دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو عست (*1/4) ةنس يف تام «ماكحلا

 .(" هالإو

 انيلع هللا ةمحر يروباسينلا يلع يبأ ظفاحلا لوق يبهذلا لقن «يميمتلا متاح وبأ (9
 ةنس «ةرخآلا ىدامج يف تام «خياشملا نم هنارقأ ىلع مدقم «نومأم ةقث :امهيلعو

 0١/١8. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو سمخ (”725)

 نم ةئامتسو نيرشعو عست (57؟9) ةنس لاوش يف وأ بجر يف دلو «ليمم نبا (54)

 حالص خيشلا هل ىقتناو «هيلإ لحرو «هنامز يف دّرفتو رمع :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا
 (77) ةنس ةفرع ةليل يفوت ءًاروقو ًانكاس ًالقاع ناكو .ةخيشملاو يلاوعلا «نيدلا
 .(508/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث

 املا



 وبأ يدج انأ ءهباتك يف دعاص نب رايس نب رصن حتفلا وبأ انأ :لاق ةسماخلا

 نب يلع نسحلا وبأ انأ ءهيلع ةءارق «''”يورهلا رايس نب دعاص ءالعلا

 نب يلع نب دمحأ دماح وبأ انأ «””يرقملا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 انث ءدابع نب دمحم انث «ءجاجحلا نب ملسم انث :«"”ىرقملا ةيونسح

 ءهيبأ نع «ةدرب يبأ نب ديعس نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس

 ابأو ًاذاعم ثعب و ّئبنلا نأ :هنع هللا يضر  ىسوم ابأ ينعي  هدج نع

 :لاق هارأو ء«ارفنتالو ارشبو ارسي» :لاقف نميلا ىلإ امهنع هللا يضر ىسوم

 مهل نأ ءهللا لوسر اي :لاق هنع هللا يضر ىسوم وبأ يلو املف .«اعواطتو»

 :لاقف ريعشلا نم رزملاو .ءدقعي ىتح خبطي لسعلا نم ابارش
 الزن) نميلا امدق املف .«مارح وهف ةالصلا نع ركسأ ام» : 46 هللا لوسر

 مانأو ليللا لوأ موقأ انأ :ىسوم وبأ لاقف ليللا مايق ارظانتف « *”(نميدب

 امك يتمون بستحأف ءهرخآ موقأو «ليللا لوأ مانأ انأو :ذاعم لاقف ءهرخآ

 ارفاك اذه ناك :لاقف لجر ىسوم يبأ دنعو ذاعم ءاجو «يتموق بستحأ

 «لتقي ىتح سلجأ الو لزنأ ال :هنع هللا يضر ذاعم لاقف ءدترا مث ملسأف

 .(لتقف :لاق

 ًاظفاح ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا دعس يبأ لوق يبهذلا لقن «يقاحسإلا )١(

 ةدعقلا يذ يف تام «لاجرلا فرعو «باوبألا عمجو «ريثكلا بتك ةياورلا عساو ًانقتم

 .(19/:688 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشع (870) ةنس

 يف تام .ناسارخ دنسم ريبكلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يزارطلا (؟)

 نم ةئامعبرأو نيرشعو نيتنثا ةجحلا يذ نم ةنس نيرشعلاو عبارلا ((1؟/١1/15)

 .(4 ١/11 ريسلا) .ةرجهلا

 ةدابعلا يف نيدهتجملا نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «يروباسينلا (9)

 ىلع رصتقا ولو «مهتوم مدقت نمع هتياور هلاح نم ركنملا امنإو ءراهنلاو ليللا

 عمسي مل هنأ هللاب دهشأ ةعامج نع ثدح هنكل هب ىلوأ ناكل حيحصلا هعامس

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامئثالثو نيسمخ (مهم) ةنس ناضمر يف يفوت ءمهنم

 .(هغمااوه

 .اهقطن يل نبتسي ملو «لصألا يف اذكه (:4)
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 هيلع ضرتعاو «'"'دابع نب دمحم نع ؛هحيحص يف ملسم هاور اذكه
 هيف أطخلا بسنو ءائيش ةدرب يبأ نب ديعس نع وري مل رانيد نب ورمع نأب

 تباث نب ورمع وه :يرمعملا بيبش نب نسحلا لاقو «ةنييع نبا ىلإ
 خيش ءرجاهملا [ب/“٠] نب ورمع وه :يطساولا فلخ لاقو ءيفوكلا
 .ملعأ هللاو ءملسم وبأ هتينك يفوك

 :لاق ملسم ىلإ دانسإلا اذهبو

 نع ؛«يلصوملا بويأ نب رمع انأ «يزارلا نارهم نب دمحم انث - 7

 نع ء؛ميمت نب دابع نع «يرهزلا نع .دعس نب دايز نع ؛ةبقع نب رداصم
 مل (ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ ًاعفار ءايقلتسم 2 ّيبنلا تيأر) :لاق همع

 قيرط نم هدنع وه لب «دنسلا اذهب هحيحص يف ثيدحلا اذه ملسم جرخي
 اذه ةبقع نب رداصمل ةتسلا ةمئألا نم دحأ وري ملو «يرهزلا نع :«”””ىرخأ
 ميقتسم :هيف لاقو تاقثلا باتك يف نابح نبا هركذ ةقث وهو ءاأئيش
 . 27ثيدحلا

 يف ملكت ةيونسح نبا نكل ءملسم قيرط نم نايلاع ناثيدحلا ناذهو
 . ملعأ هللاو .'*”هقلي مل هنإ :ليقو ءهنع هتياور

 وبأ :مهنم ةعامج ةياور نم هللا همحر ملسم ثيدح يل عقو دقو

 نودمح نب دمحأ دماح وبأو «ىنييارفسالا ةناوع وبأو «يذمرتلا ىسيع

 0 ا ا نسحلا نب دمحم نب دمحأ دماح وبأو 22 ىشمعألا

 يف ًارصتخمو )١!  #0١97 ثيدح () باب ةبرشألا باتك (16885/9) يف )١(

 يف يراخبلاو (17# )1  ثيدح (") باب ريسلاو داهجلا باتك )1١69/0(

 .(1847 )24941١ ثيدح )5١( باب يزاغملا باتك (499  م897ص)

 51٠١٠١( 1/8) ثيدح (7؟) باب ةنيزلاو سابللا باتك )١717/9( يف كلذك وه (؟)

 .(19ا//7/ تاقثلا) رظنا ءكلذك وه (9)

 048/١8(. ريسلا) رظنا هللا همحر يبهذلا مامإلا مهنم' (5)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «هب هئانتعاو شمعألا ثيدح هظفحل «يشمعألاب دادغبب بقل (©)

 نيرشعو ىدحإ (*"71؟ ةنس «لوألا عيبر يف تام ء.ظافحلا رابك نم ناك :هيلعو انيلع

 68/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 اكل



 ةبسنب كلذ لك «مهريغو «””يلوغدلا نمحرلادبع نب دمحمو «''"ظفاحلا
 هللا همحر ملسم ةافو تناكو «نيثيدحلا نيذه نم لزنأ ء.حيحصلا دنس

 «ةنس هدلومو «روباسينب نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس .ءبجر نم نيقب سمخل
 .هيلع هللا ةمحر نيتئامو عبرأ

 فل

 ةفإ

 رف

© © © 

 (297ننسلا باتك  ها/

 دواد يبأ مامإلل

 .هللا همحر ىناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس

 مام ما لملم مان ءءء ف مانام مام م ةاقاف ماءة ثا ةف اقماع يلع يبأ قيرط نم يل عقو

 ًاظفح هرصع دحاو وه :مكاحلا لوق يبهذلا لقن ءملسم ذيملتو حيحصلا بحاص
 مامإ وه :يليلخلا لوقو «نقتم ظفاح تبث دماح وبأ :بيطخلا لوقو «ةفرعمو اناقتإو

 .("ا//86١ ريسلا) .ةعفادم الب هتقو

 مكاحلا لوق يبهذلا لقن «ةباحصلا لئاضف باتكو «بادآلا باتك هل ؛سابعلا وبأ

 هقفلاو ةغللا يف ناسارخب هرصع ةمئأ دحأ سابعلا وبأ ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(ةهال/5١ ريسلا) .ةياورلاو

 دقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايروسو رصمو دنهلا يف «تارم عبط باتكلا اذه

 بالط لوع اهيلع «تاعبطلا لضفأ ساعدلا ديبع تزع قيقحتب ايروس ةعبط تناك
 نم ال اهنع ثدحتي ملو ءًايئاهن ةيطخلا لوصألا رمأ لفغأ ققحملا نأ مغر ؛ملعلا
 «ةماوع دمحم خيشلا قيقحتب ةكلمملا ةعبط تجرخ نأ دعبو ءديعب نم الو بيرق

 اهنم ةدحاو لك نع ثدحتو ؛«لوصألا اهامس .«باتكلل تاطوطخم نامث عمج يذلا

 لصأ لعج ةقيقحلا يف وهو ءاذكهو . . .يناثلا لصألاو «لوألا لصألا ناونع تحت

 اهنم نامثلا تاطوطخملا نأ ركذو ءايكرتب (يليربوك) نع ةروصم ةدحاو ةخسن قيقحتلا
 : يلي امك يهو ةصقان (؟4)و ,ةلماك (؟4)

 اهعمو ("719) اهقاروأ ددع (يليربوك) نم ءرجح نبا مامإلا ملقب ةلماك ةخسن - ١

 .ةقرو ("0) يف ءدواد يبأل ليسارملا

 اهلصأ ءريبك صقن اهيف (”:6) اهقاروأ ددع ءةيمالسإلا ةعماجلا يف ةروصم ةخسن - ؟
 ةيملعلا ةبتكملا يف ترقتسا نأ ىلإ ءءاسحألا مث رصم ىلإ ماشلا نم ةمئألا هلقانت

 .خيشلا لآ زيزعلادبع خيشلا ءادهإ نم «ضايرلاب
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 007 0 عال قد

 يلع يبأ ةياور امأ ءهنع "”هساد نب ركب يبأ قيرط نمو «''”يؤلؤللا

(00 

(000 

 سمخلا ةليل ةءارق غلب) يدركلا نامثع نب سايلإ اهؤراق بتك ةرخأتم ةخسن “*" 

 ًاعامسو ةءارق غلب) ةنيدملاب مرحلا مامإ يدنسلا يلع ةءارق اهيلعو (ه© 17
 .دحاو امهلصأ لعلف ءاهتقباس براقت يهو (ه١؟0٠6) ماع مظعملا نابعش نم ءاثالثلا

 :لاقو «قاروألا ددع ركذي مل )٠١94( ةيرهاظلا نم يسلبانلا ينغلادبع ةخسن -

 نأ ًاملع )5/١( رظنا .ةدمتعملا ةماتلا لوصألا نم ريخألاو عبارلا لصألا وه اذهو
 .لماكتلا مامت دارأ هلعلو )54/١"( رظنا «ةصقان ةثلاثلا ةخسنلا

 ءمامتلا ىلإ اهبرقأو ةصقانلا ةعبرألا لوصألا ىفوأ يهو )١( ةيدلبلا ةبتكملا ةخسن ©

 .ًائيدح )4٠0784( باتكلا رخآ ىلإ )١1144( ثيدح نم أدبت

 هذه ثيداحأ عومجمو «ننسلل تاياور ةدع تعمج (؟) ةيدلبلا ةبتكملا ةخسن 5

 .اثيدح (؟58985) ةعبطلا

 لوألا «تادلجم (”) ىف اهلصأ «بيطخلا ةئزجتو يؤلؤللا ةياورب ةيرهاظلا ةخسن - 7
 )7  نم ثلاثلاو .دوجوملا وهو (؟7رخآ )١7  نم ىناثلاو (١١رخآ )١  نم
 ثيدحلا نم ًاءدب «ًاثيدح (1514) اهيف )١8١( دوجوملا دلجملا قاروأ ددع (”؟7رخآ

 ةيلماكلا ثيدحلا رادب ه (6//5804 ءاثالثلا موي اهتباتك تمت (؟98417 - )١404

 .ةرهاقلاب

 صقن اهللخت «ةقرو )1١4( نم دحاو دلجم ىف ةنيدملاب ةيدومحملا ةبتكملا ةخسن -

 نمو(717١ )41١  مقر نم )1١14( اهثيداحأ ددع ٠١4 ١144( 25) تاقرو (5)
 .ثالثلا تاقرولا يف ام عومجم ًاثيدح )73١( وحن صقنت (1418- )55١

 اهب اندافأ ءةنراقمو ةقيقد ةسارد ةينامثلا لوصألا ةساردب ةماوع خيشلا ماق دقو اذه

 ةمدخ زكرم دعأ دقو .هقيقحتب (4" 1١9/١ دواد ىبأ نئس) رظنا .هللا هدافأ

 )١15( ددعلا غلبف «ةحاتملا رداصملا نم دواد يبأ نئس تاطوطخمل ةسارد ةنسلا
 يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق .هريغو لماكلا اهنم ةيطخ ةخسن

 ناملكوربو؟١/41/1 نيكزس) يف ةريثكلا هتاطوطخم رظنا (ب/# سرهفملا مجعملا)
 سسؤملا عمجملا) ه )١71١1( ماع يهلد يف اهمدقأ ةريثك تاعبط عبطو ١(

 .(4تدلل/١

 ارق دق ىلع وبأ ناك :ىمشاهلا ورمع ىبأ لوق ىبهذلا لقن «يرصبلا دمحأ نب دمحم

 ريسلا) .دواد ىبأ قارو ىعدي ناكو «ةنس نيرشع دواد ىبا ىلع ننسلا باتك
 1 ١ سا
 وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ننسلا يوار «رامتلا يرصبلا ركب نب دمحم

 نم ةئامئالثو نيعبرأو تس (*45) ةنس يفوت «دواد يبأ نع ننسلاب ثدح نم رخآ
 .(ه8"8١/7 ريسلا) .ةرجهلا
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 يبأ نب دمحم هللادبع وبأ رمعملا :ةعبرألا خئاشملا اهب ينربخأف «يؤلؤللا

 جاجحلا وبأ ظفاحلاو «يقشمدلا يراصنألا قرشم نب نامثع نب نيزر نب ركب

 يبأ نب فسوي نب ركب وبأ مامإلاو «يزملا فسوي نب نمحرلادبع نب فسوي
 نب ميهاربإ نب دمحم نب فسوي نساحملا وبأو «''”يزملا دومحم نب ركب
 ةنس روهش يف نيعمتجم «هعيمجل مهيلع يتءارقب «يعفاشلا يدركلا ىسيع

 :لوألا لاق «ةئامعبسو نيرشع

 لضفلا مأو «يتللا نب يلع نب رمع نب هللادبع اجنملا وبأ هب انأ

 هللادبع وبأ انأبنأ :الاق ةزاجإ «ةيشرقلا ىلع نب باهولادبع تنب ةميرك

 يلع نب دمحأ نب يلع يلع وبأ انأ «يمتسرلا يلع نب سابعلا نب نسحلا

 .(ح) ءانل نذأ اميف .2"”يرتستلا

 نب هللادبع ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ هب انأبنأ : ًاضيأ انخيش لاقو

 .ةرهاقلا نم [أ/١9] انيلإ هباتك ىف «يدادغبلا ريقملا نبا نسحلا ىبأ
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 ةزاجإ :«"”ينييارفسإلا رشب نب لهس نب لضفلا يلاعملا وبأ انأ :لاق
 .يدادغبلا بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا انأبنأ :لاق

 .(ح)

 ةبرتلا خيش ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (545) ةنس دلو )١(

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (3975؟5) ةنس تام «ةيلداعلا

41). 

 لاق «يمشاهلا رمع يبأ.يضاقلا نع دواد يبأ نئس يوار «يرصبلا يلع وبأ هتينك اذهل (؟)

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو مست (41/4) ةنس تام ءعامسلا حيحص ناك :يبهذلا

 581/١8(. ريسلا)

 هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ءسدقملا تيبب دلو ءريثألاب بقلي ءيقشمدلا (*)

 ةنس بجر ىف دادغبب تام ١ حيحص هعامسو «هتجهل يف بذكلاب مهتي :امهيلعو انيلع

 .(5؟١٠/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نامث (044)
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 ,'"”ينابيشلا بلغت نب نابيش نب دمحأ سابعلا وبأ ناخيشلا هعيمجب انأ

 ءامهيلع ًاعامس .ءيسدقملا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأو

 نب ميحرلادبع لضفلا وبأ ءهدعب نيذللاو نيرشعلاو عباسلا ءزجلابو
 انأ ءركب وبأ انخيش :لاقو «ةرهاقلاب هيلع ًاعامس .'"'ملعلا نب فسوي
 اعامس «ىفنحلا ءاطع نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ةاضقلا يضاق هعيمجب

 ْ : مهتعبرأ اولاق هيلع

 هيلع ًاعامس , "”يدادغبلا دزربط نب دمحم نب رمع صفح وبأ انأ

 نب ميهاربإ ردبلا وبأ :ناخيشلا باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلاب انأ :لاق

 دمحم نب دمحأ نب حلفم حتفلا وبأو 0 ””يخركلا روصنم نب دمحم
 ءعساتلاو «عبايسلاو «عبارلاو .ءثلاثلا ءزجلابو .'*”قارولا يمودلا

 ةنس ءرفص نم نيرشعلاو نماثلا (586/9/98) يف يفوت ءدمحأ مامإلا دنسم يوار )١(

 .( "هم ربعلا) . ةرجهلا نم ةثامتسو نينامثو سمخ

 ًانيد ًالضاف ناك «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو نامث (5944) ةنس «ةدعقلا يذ يف دلو (؟)
 . ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو عبس ةنس «ناضمر نم عساتلا (؟41//ة/ة) يف يفوت (ةقثا

 .(54١١/؟دييقتلا ليذو «”554/# ربعلا)

 لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع تس )0١5( ةنس ةجحلا يذ يف دلو «يزق رادلا (©)

 «يمودلا حلفم نمو يخركلا ردب يبأ نم ننسلا عمس :لاقو ةطقن نبا لوق يبهذلا

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا ةنس بجر عسات (ه:؟ م//ة) يف يفوت «مهيلعو

 | .(91//01 ريسلا)
 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخل )468٠0( ةنس دودح ىف دلو .يدادغبلا (5)

 وهو «هقفتلل قاحسإ ابأ خيشلا بحص (ةيورم ةخيشم هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 عساتلا (ةهمورم اة يف تام «يشملا نع زجع «ةقث رمعم حلاص خيش

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثئامسمخو نيثالثو عست ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو

 ا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخحو عبس (4غه9) ةنس ىف دلو «يدادغبلا 2(

 ب سأب ال ًاخيش ناكو ءريثكلا هنع تبتك :لاقو :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا
 ةئامسمخو نيثالثو عبس ةنس مرحملا رشع يناث (081/1/11) يف يفوت ءًاصيرح ناكو
 158/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم
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 ءرشع سماخلاو ءرشع ثلاثلاو ءرشع يناثلاو ءرشع يداحلاو ءرشاعلاو
 يمودلا حلفم «نيثالثلاو يداحلاو «نيرشعلاو ثلاثلاو ءرشع سداسلاو
 ءهدحو يخركلا ردبلا وبأ ءآءزج رشع ةعست وهو باتكلا يقاببو ءهدحو

 ةئزجتلا هذهو ءهيلع ًاعامس .«ءبيطخلا ركب وبأ ظفاحلا انأ :ًاعيمج الاق
 .(ح) ءاءزج نوثالثو نانثا يهو «هتخسن ةئزجت

 نيدلا يقت دنسملا .مألل يدج هعيمجب انأ :فسوي انخيش لاقو

 اعامس «يخونتلا ركاش رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ دمحم وبأ

 يشرقلا رهاط نب ميهاربإ نب تاكرب رهاط وبأ انأ :لاق نيترم هيلع

 نب ةزمح نب ميركلادبع دمحم وبأ انأ «هعيمجب ًاعامس «ىعوشخلا

 ثلاثشلا ءزجلاو ءرشع ثلاثلا ءزجلا ىوس ًاعامس «يملسلا رضخلا

 :رشع ثلاثلا ءزجلا لوأو ءاعامس نكي مل نإ امهب ةزاجإف «نيرشعلاو

 رخآ ىلإ قالطلا باتكو «حاكنلا باتك ةمتت هيفو «نايلولا حكنأ اذإ باب

 يف يأرلا داهتجا باب نيرشعلاو ثلاثلا ءزجلا لوأو ءعلخلا يف باب

 ىلإ ةبرشألا باتكو «ملعلا باتكو ءةيضقألا باتك ةمتت هيفو ءءاضقلا

 ركب وبأ ظفاحلا انأ :ةزمح نب ميركلادبع لاق «نييرابتملا ماعط يف باب

 «ةالصلا حاتفتسا عيرفت باوبأ لوأ نم ىوس «هعيمجب ًاعامس «بيطخلا

 ءمئاوق سمخ رادقم وهو ءعوكرلا دنع عفرلا ري مل نم باب ىلإ
 [بر١] ءظفاحلا بيطخلا لاق ءّاعامس نكي مل نإ ردقلا اذهب هزاجأف

 دحاولادبع نب رفعج نب مساقلا رمع وبأ انأ :ًاعيمج يرتستلا يلع وبأو

 ورمع نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انأ « هعيمجب اعامس ,'"”ىمشاهلا

 تأرق اميف ءالوأ روكذملا قرشم نب هللادبع وبأ اهب ىنربخأف «ةساد

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو نيرشعو نيتنثا (777) ةنس دلو ءيرصبلا )١(

 يلو ًانيمأ ةقث ناك :بيطخلا لوق لقنو «ةرصبلاب دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا :هيلعو انيلع
 ةنس ةدعقلا يذ يف هتافو ركذو ءاهريغو دواد يبأ ننس هنم تعمسو «ةرصبلاب ءاضقلا

 720/١1(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبرأ (415)
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 انأبنأ :الاق ءالوأ ناروكذملا ةميركو «ىتللا نبا كأبنأ :هل تلق «هيلع
 روصنم وبأ انأ :لاق هباتك ىف «ىفوصلا ىسيع نب لوألادبع تقولا وبأ

 ًاعامس .2"”رالكب فورعملا «يجنسوبلا روصنم نب دمحم نب نمحرلادبع
 ْ .(ح) «نظلا بلاغ يف هيلع

 نب دمحأ نب دومحم نب يلع نسحلا وبأ ًاضيأ انأبنأو :انخيش لاق
 نب نيسحلا نب دمحم رفعج وبأ انأبنأ :الاق ًاضيأ ةيشرقلا ةميركو «ىنوباصلا

 ءروكذملا ىجنسوبلا فيفع نب روصنم وبأ انأ :لاق :"”ىنالديصلا نسحلا
 دلاخ نب هللادبع نب روصنم ىلع وبأ باتكلا عيمجب انأ :لاق ةزاجإ
 مامإلا انأ «؟*”رامتلا ةساد نب قازرلادبع نب دمحم ركب وبأ انأ «"”يدلاخلا
 باتك يف حبصأ اذإ :لوقي ام باب نم ىوس هعيمجب يناتسجسلا .دواد وبأ

 وبأ لاق ةساد نبا هيف لوقي كلذ نإف «باسحألاب رخافتلا باب ىلإ بدألا

 نم بيرق نيقيرطلا يف ةساد نباو يؤلؤللا ظفلو ءهنم هعمسي ملو «دواد

 يف تدجو يذلاو «باوبألا ثيداحأ بيترت كلذكو ء«ًاردان الإ ءاوسلا
 ىلإ ةالصلا باتك لوأ نم .فيفع نبا نم هل تقولا يبأ عامس لصألا
 .رخآ

 ةيقب حلاصلا «دنسملا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ءيورهلا فيفع نبا )١(
 عبس (141/1) ةنس ناضمر يف يفوت «هقيرط نم ءزج يل عقو .قثو دقو «خياشملا

 ش 557/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو

 ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا نيسحلا نب نسحلا نبا (؟)
 سداسلا (058/11/55) ىف تام ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتنا ءهتقو دنسم ءرمعملا
 .(ه١٠/80 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نامث ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو

 هنع ىور «بعتو ريثكلا بتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءيورهلا يلهذلا (0

 .هيلع دمتعي ال باذك :ىسيردإلا دعس وبأ لاق :لاقو «ةقث ريغ هنأ الإ ءريثك ددع
 ١14/17(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيتنثا (507) ةنس مرحملا يف تام

 وه «ملاعلا ةقثلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ننسلا يوار ءيرصبلا (4)

 ةئامثالثو نيعبرأو تس (؟45) ةنس يفوت ءدواد يبأ نع ًالماك ننسلاب ثدح نم رخآ
 078/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم
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 نم هقفي ال» :لاق 4و ئبنلا نأ ءورمع نب هللادبع ثيدح *5 
 ,©"0نآرقلا بيزحت باب ءانثأ ىف كلذو «ثالث نم لقأ نآرقلا أرق
 ىلإ كسانملا باتك لوأ نمو ةطقللا باتكو «هلامكب ةاكزلا باتكو

 :رخآ

 (برثي ىمح مهتنهو دقو ةكم يو ّيبنلا مدق) سابع نبا ثيدح - "4
 «فاكتعإلا باتكو «هلامكب مايصلا باتكو .«2""”لمرلا باب ءانثأ يف ثيدحلا
 نأ بجي ام باب نمو «ةمعطألا باتكو ؛«ةيضقألا باتكو «عويبلا باتكو

 موي يلوتلا باب نمو ءزئانجلا باتك رخآ ىلإ ؛مالكلا نم تيملا رضحي
 باتك لوأ نمو ؛هلامكب فورحلا باتكو ءودعلا حلص باب ىلإ فحزلا
 باتك رخآ ىلإ كولمملا قح باب نمو ء«ءايبنألا نيب رييختلا باب ىلإ ةنسلا
 ناكو «فيفع نبا نم ًالماك باتكلا عمس هنأ تقولا وبأ ركذ دقو .بدألا
 يتلا عضاوملا هذه ىوس اميف لوقأ تنكو «هريغ ركذ كلذكو ءأتبث ٌةقث

 الإو [أ/7] ءًاعامس .«فيفع نب روصنم وبأ انأ :تقولا وبأ لاق ءاهتركذ
 .ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإف

© © © 

 (97خوسنملاو خسانلا باتك 0
 نيءزج يف يناتسجسلا دواد يبأل

 معئملادبع نب فسوي نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ هب ينربخأ

 )١( يف دواد وبأ مامإلا هجرخأ )١١17/5( ثيدح (*85) باب ةالصلا باتك )1884(.

 .(18485) ثيدح (01) باب كسانملا باتك (441/1) يف دواد وبأ هجرخأ (؟)

 «نآرقلا بتك نمض (ب/4” سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق
 ريخ نبا هركذو ءهخوسنمو نآرقلا خسان يف ١167/1( ناهربلا) يف يشكرزلا هركذو

 هازع نم مهوو مو نيفراعلا ةيده يف يدادغبلاو (147ص) هتسرهف يف يليبشإلا

 ظافحلا ديناسأ كلذكو دواد يبأ نع ةياورلاب فرع داجنلاركب وبأف ءركب يبأ هنبال

 .(”ت1*١/4 سسؤملا عمجملا) .هدنع يهتنت ًاثيدحو ًاميدق
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 نب ميركلادبع نب نسحلا دمحم وبأو ءهيلع ىتءارقب .«''”ىسدقملا
 :لوألا لاق ءةرم ريغ ةرهاقلا نم يلإ بتك اميف .يرامغلا مالسلادبع

 انأ ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :الاق ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس هيلع
 1 0 5 )و١2 55 0 0

 نب نسحلا ىلع وبأ انأ « يثيثرطلا نيسحلا نب ىلع نب دمحأ ركب وبأ

 داجنلا ناملس نب دمحأ ركب وبأ انأ «ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ

 .هللا همحر دواد وبأ انث «“هيقفلا

 نكل ءلوأ هتقس يذلا نئسلا باتك ةبسنب هدنس يل عقو باتكلا اذهف
 ولعلا اذه ةبسنب دواد ىبأ ثيدح ىل عقو دقو ءهقيرط يف ةدحاو ةزاجإب

 انأ :لاق ًاعامسو ةءارق «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انربخأ "4

 نب يلع انأ «ءلضفملا نب مساقلا انأ ,ءيفلسلا رهاط وبأ انأ ءيلع نب رفعج

 نم ةئامتسو نيعبرأو عست (549) ةنس ةرخآلا ىدامج يف دلو «يلبنحلا رورس نبا )١(

 تمسلا نسح ء«اكرابم اريخ الجر ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ءةرجهلا

 يف تام «هيقف حلاص سانلا نع اعطقنم ةوالتلاو ةدابعلا ريثك ةرابعلا حيصف

 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبس ةنس رخآلا عيبر نمرشع يناث 29/4/15

 53١١/9(. ةنماكلا

 ةرشع ىدحإ )4١١( ةنس لاوش يف دلو ء«ءارهز نباب فورعملا يدادغبلا ءءاطلا مضب (؟)

 حيحص :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 حصي ملو «ةيوقزر نبا نم عامسلا ءاعداب هتاعامس دسفأ هنكل «ءازجأ يف عامسلا

 يفوت «ةوالتلا نسح ناكو مهمدخو خياشملا ىأر .«فوصتلا يف مدق هل ءهنم هعامس

 .(150/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عبس (491) ةنس ةرخآلا ىدامج يف

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ناتئمو نيسمخو ثالث (؟8) ةنس دلو «ىلبنحلا يدادغبلا (*)

 فنص «يتفملا هيقفلا ثدحملا مامإلا :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق لقنو
 ةعمجلا لبق ةقلح روصنملا عماجب هل ناكو افراع اقودص ناك «ننسلا يف أاريبك اناويد

 نيعبرأو نامث ("544) ةنس ةجحلا يذ ىف تام .رضأ دق ناكو ؛ءالمإلل ةقلحو ىوتفلل

 000 .(68037/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئثامثالثو
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 نب ناميلس ىلع ءىرق :لاق داجنلا ناملس نب دمحأ انث «نارشب نب دمحم

 يبأ نع ؛باهش نبا نع .كلام نع .«يبنعقلا انث :عمسأ انأو ثعشألا

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءرغألا هللادبع يبأ نعو «نمحرلادبع نب ةملس
 نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لجو ّرع هللا لزني» :لاق و هللا لوسر نأ

 ينلأسي نم .هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف ءرخآلا ليللا ثلث ىقبي
 ْ ١ .©00هل رفغأف ينرفغتسي نم ؛هيطعأف

 امإ ثيدحلا اذه ىف باوصلا قيرطو «قرط ةدع نم «2"'”هيلع قفتم
 رهاظلا نأب عطقلا عم .هناحبس هللا ىلإ هملع ضيوفتو «هب ناميإلا يف

 قيلي ىنعم ىلع هليوأتب امإو «دارم ريغ ثداوحلا لوبقو ةيمسجلل مهوملا

 وبأ مامإلا هكلسي نيقيرطلا نيذه نم لكو ء.هركذ عضوم اذه سيل امم

 امه لب .«ةمئألا ضعب هلاق امك هل نيلوقب اسيلو .ءيرعشألا نسحلا

 اممف رهاظلا داقتعا عم ضيوفتلا امأو ءهفيناصت يف امهيلإ عجري ناقيرط

 «صقنلا تامسو ثودحلا تافص نع هناحبس هللا هيزنتب عطقلل .زوجي ال

 .قيفوتلا هللابو

 ءيسدقملا مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ انربخأو - 5

 لك ىلع يتءارقب «يقشمدلا دومحم نب [ب/#:؟:] رفظم نب مساقلاو

 روضح «يلبرإلا ملسم نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ انأ :الاق ءامهنم
 نب دمحم نب هللادبع ركب وبأ انأ «ةثلاثلا يف يناثلاو ,؛ةسماخلا يف لوألا
 وبأ انث «"””نسوس نب رفظملا نب دمحأ ركب وبأ انأ ءاعامس ءروقنلا

 )١( يف دواد وبأ هجرخأ )8( )75/5/٠٠١( باب ةنسلاو ةالصلا باتك )3١1( بابو )81(

 ثيدح )16"1 _ 40780#(.

 يف ملسمو )١١40(. ثيدح )١4( باب دجهتلا باتك (5595ص) يف يراخبلا هجرخأ (9)

 .(9/ه4 - )1١584 ثيدح (؟4) باب نيرفاسملا ةالص باتك (201/1)

 ىف هتاعامس قحلي ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا لقن ءرامتلا (©)

 2 .(541/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ثالث (00) ةنس رفص يف تام ءءازجألا

 للحج



 ناملس نب دمحأ انث ءعالمإ ,'"”يفرحلا هللاديبع نب نمحرلادبع مساقلا

 ينعي  دمحأ وبأ انث «يلع نب رصن انث «يناتسجسلا دواد وبأ انث «هيقفلا

 :لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ انث - يريبزلا

 نب سيق نأو «ةلباقلا نم اهلثم ىلإ لكأي مل ءمانف ماص اذإ لجرلا ناك)

 يلعل :تلاق ؟ءيش كدنعأ :لاقف ًامئاص ناكو هتأرما ىتأ يراصنألا ةمرص
 (0(كل ةبنج :تلاقف هتءاجف ءهنيع هتبلغو تبهذف ءكل بلطأف بهذأ
 مياس 1 تفر ِاَيَِضل أ َدَلَل هلل مُكَل ّليأ# : تلزنف 2 يبنلل كلذ ركذف
 , 274 ٌساَيِل مس ل ٌساَيِل ًَّش

 نب ناميلس دواد وبأ انث ءناملس نب دمحأ انث «ىفرحلا ىلإ هبو "ل

 ثراحلا نب ىيحي نع ءديعس نب دمحم انث «لضفلا نب لمؤم انث ,ثعشألا

 6 ّيبنلا نع ءهنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ءمساقلا نع  يرامذلا ينعي -

 َّرع هلل ىطعأو .ءلجو ّرع هلل ضغبأو ءلجو رع هلل بحأ نم» :لاق هنأ

 . ©«ناميإلا لمكتسا دقف ءّلجو ّزع هلل عنمو .لجو

 ةياور نم ءًاضيأ ولعلا اذه ةبسنب دواد يبأ ثيدح يل عقو دقو

 هتافو تناكو ( هنع امهريغو يبايرفلا رفعج رمعج نب دمحمو .رافصلا ليعامسإ

 «ةرصبلاب نيتئمو نيعبسو سمخ ةئس .لاوش نم تيقب ةرشع عبرأل

 .هيلع هللا ةمحر

 ا

© © © 

 لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو تس (**5) ةنس ىف دلو «يبرحلا يدادغبلا )١(
 ريغ ءًاقودص ناكو «هنع انبتك ءلاقو :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق ىبهذلا
 (457) ةنس لاوش يف تام ءًابرطضم ناك داجنلا نع هاور ام ضعب يف هعامس نأ
 .(411/139 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو ثالث

 يف يراخبلاو 514(«2) ثيدح )١( باب موصلا باتك (77/1) يف دواد وبأ هجرخأ (1)
 .(1918) ثيدح )١85( باب موصلا باتك 07078 :ص)

 .ةرقبلا ةروس نم (1417) ةيآلا (6
 .(4581) ثيدح )١5( باب ةنسلا باتك (50/8) يف دواد وبأ هجرخأ (54)
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 ("7عماجلا باتك 4

 ظفاحلا نب دمحأ سابعلا ىبأ ىلع ًالماك هتعمس) :هصن ام شماهلا ىف هتلابق بتك )١(
 ' .(هدنسب يجيئدنبلا نسحلا يبأ نع «يئالعلا نيدلا حالص
 نم نكمتي مل هنكل ءاهدوجأ ركاش دمحأ ةعبط تناكو ءدنهلاو رصم يف تارم عبط

 .ةوطع ميهاربإو «هللا همحر يقابلادبع داؤف دمحم هلمكأو «هللا همحر باتكلا مامتإ

 :نامسق يهو «قيقحتلا يف اهدمتعا يتلا لوصألا ةمدقملا يف ركاش دمحأ ركذ دقو

 :يهو تاعوبطم

 لاق «ءيكلاملا يعافرلا دمحأ كلم «ه )١7847( ةنس )١( قالوب ةعبط ةخسن - ١
 اهححصو «ةيانعو سرد ةءارق ريبكلا يعافرلا اهأرق «ةليلج ةسيفن ةخسن :اهنع

 دشأ اهب تينع دقو :لاق «ةصاخلا ققحملا ةخسن ىهو (7) قالوب ةعبط ةخسن - ؟

 .ةيانعلا

 عفن) ىمسي حرش اهتيشاحبو ءه (178) ةنس دنهلا يف )١( يلهد ةعبط ةخسن
 .(يذتغملا توق

 ةفحت حرش اهعمو ءه (18# )١541١  ةنس نم (؟) يلهد ةعبط ةخسن 5

 .يذوحألا

 : يهو تاطوطخم

 هيف لوألا دلجملا (ثيدح"44) مقرب تادلجم (4) يف ةيرصملا بتكلا راد ةخسن - ١
 يهو (ه(1/55) ةنس بجر (") يف اهخسن مت «يناثلا دلجملا كلذكو .هلوأ نم صقن

 .ليلق اهؤطخو ةحصلا اهيلع بلغي ةديج ةخسن

 يف ءارشلاب هل تعقو «ركاش دمحأ خيشلا ققحملا ةخسن باتكلا حيحصت يف ةدمتعملا  ؟

 .ىرخأ ةسيفن بتك ةعومجم نمض «مخض دحاو دلجم ءه (188) ةنس لوألا عيبر

 امك يذمرتلا باتك نم ءهللا همحر ققحملل تعقو يتلا خسنلا حصأ يه خسنلا هذهو

 يف اهخسن مت «ةرخأتم ةخسن يهو «خسنلا رئاس يف تسيل ةحيحص تادايزاهيفو ءركذ
 يدنسلا دباع دمحم ملعلا خيشلا مهنم ءاملعلا اهب ىنتعا ءه (١؟57؟١) ةنس ةدعقلا يذ

 يف تلبوقو تبتك ىتلا بتكلا نم ةلمجو اهنأ هللا همحر ققحملا ركذ دقو .هللا همحر

 يف ةروكذملا ةدملا نألو «نيينميلا نم يدنسلا دباع خيشلا خويش رثكأ نأل ءءاعنص
 ةسمخلا بتكلا ةباتكل ىفكت ال ةروكذملا ةخسنلا اهنم ىتلا ةسمخلا بتكلا ةلباقم
 هذه يف نوبتكي اوناك نيخسانلا نأ حضاولا نمو ء«دباع دمحم خيشلا لبق نم اهتلباقمو
 دباع دمحم خيشلا هححصو هلباق ائيش اومتأ املكو ءبيرقت دحاو تقو يف بتكلا

 تعنوخسانلا هل رفوت اذإ اميس «دباع دمحم خيشلا هلك كلذب موقي نأ دعبي الو :تلق
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 يذمرتلا ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ مامإلل
 هرخآ )للعلا باتك عم

 وبأو «يزملا نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ناظفاحلاو «يجيندنبلا

 نب ميحرلادبع دمحم وبأو '"”يلازربلا فسوي نب دمحم نب مساقلا دمحم

 انأو مهيلع ةءارق «نيرخآ ةعامج يف .«"”يخونتلا ليعامسإ نب ميهاربإ

 دمصلادبع نب يلع نب دمحم روصنم وبأ هعيمجب انأ :لوألا لاق «عمسأ

 انأ «ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس «دادغبب هيلع ًاعامس «'*”ينهلا نبا يرقملا

(00 

 قفا

 فيفا

 قفا

 هللا همحر ققحملا مالكو هل نومزالملا هليمالت ىلإ ةفاضإلاب «ةرجألاب نولباقملاو

 .قيفوتلا هللابو ءاذه ديؤي ريخألا
 رشع يداحلا وأ رشاعلا نرقلا ىف تبتك اهنأ لمتحي «ققحملل ىرخأ ءارش ةخسن - "“

 أدبي ذإ ءركاسع نبا ذيمالت دحأ خسن نم ةلوقنم «نيعضوم يف ةصقان يهو «يرجهلا
 نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ةقثلا ظفاحلا مامإلا خيشلا انربخأ) هصن امب اهدنس

 يف هيلع دمتعي امم تسيل ةحصلا ةطسوتم ةخسن يهو ( ركاسع نبا  يعفاشلا هللا ةبه
 .(يذمرتلا نم لوألا ءزجلا يف ركاش دمحأ خيشلا ةمدقم) رظنا .حيحصتلا
 يف هتاطوطخم رظناو (ب/4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق
 تاعبط عبط 0300/1/١ نيكزسل ثارتلا خيراتو189/* ناملكوربل بدألا خيرات)

 .(1؟١تو/١ سسؤملا عمجملا). . .ةريثك

 يف يتلا يذمرتلا للع حرش :لاق «ةيرهاظلا يف اهلوأ نم ةصقان ةخسن هل ينابلألا ركذ

 1١( - م78)ق (١؟9) عومجم هنم ةعطق 3٠٠١( - ١١١)ق (106ثيدح) ننسلا رخآ

 .(6 4ص ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف رظنا

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو سمخ (556) ةنس ىلوألا ىدامج ىف دلو «ىقشمدلا
 رفاو ناكو .ًاقدصتم ًارثؤم هئازجأو هبتكل ًالذاب ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا
 هب هقوثول هرس هنم امهنم ٌدحاو متكي الف نييداعتملا بحصي ناك هنأ ثيحب ًادج لقعلا

 هنامز نم نوثدحملا هب عفتناو «عمس ام لك هيف تبثأ ًادلجم نيرشعو عضب هتبث غلبو
 ةئامعبسو نيثالثو عست ةنس ةجحلا يذ عبار )79/١1/4( يف تام .نرقلا رخآ ىلإ

 .(”371/# ردلا) .ةرجهلا نم

 .(450/7 رردلا) .نيعبسو عبرأ (074) ةنس دلو ءرسيلا يبأ نبا لضفلا وبأ

 ثدحملا دوجملا ئرقملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «طايخلا يدادغبلا

 .041/57 ريسلا) .ةرثك فصوي ال ام عمس «لاحرلا

 ىف



 لاقو «دادغبب ظفاحلا «'"”رضخألا نب دومحم نب زيزعلادبع دمحم وبأ
 ىنزملا لاقو «رمعملا دحاولادبع نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ انأ :ناظفاحلا.

 نب ميهاربإ نب ليعامسإ يدج انأ :ميحرلادبع لاقو :'"”ةمادق نبا 0
 رمعم نب دمحم نب رمع انأ :ةثالثلا ءالؤه لاق هيلع ًاعامس .«بيدألا ركاش
 نب كلملادبع مساقلا وبأ انأ :ًاضيأ ركاش نبا لاقو هيلع ًاعامس «يدادغبلا
 .(ح) ,"””بيطخلا يعلودلا نيساي نب ديز

 هللا ةبه نب دادقملا فهرملا وبأ هلك هب انأ :ًاضيأ يلاذربل لاقو
 اولاق «؟انبلا نب كرابملا نب رصن نب يلع نسحلا وبأ انأ :'*”يسيقلا

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةثئامسمخو نيرشعو عيرأ (8؟4) ةنس دلو «يذبانجلا )٠(

 ًٌاماع نيتس نم اوحن ثدحو هنارقأ نع بتكو عمجو فنص :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةرشع ىدحإ ةنس لاوش سداس (©(25) يف تام ءًافيفع ًانيد ًاريخ ًامهف ةقث ناكو

 .(31/71"2؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 نب دمحأ ىلاعملا ًالماك هتعمس) هصئام ةحوللا هذه شماه ىلع بتك دقو .أ/###*
 1 .(يجيدنبلا نسحلا يبأ نم هعامسب «يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو عبس (891) ةنس لوأ يف دلو «يلبنحلا يسدقملا (؟)
 ىلع نسلألا تعمتجا نمم وهو ءةنس نيتس ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 مامإ :ءايضلا ظفاحلا لاق :لاقو «ةفيرشلا قالخألاو لمعلاو ملعلاب هيلع ءانثلاو هحدم

 «ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو نيتنثا (1875) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت ءريخ ملاع

 .( اما خويشلا مجعم) .ريظنلا ةميدع ةدوهشم هتزانج تناكو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو عبس (901/) ةنس دلو «يمقرألا يبلغتلا (9)

 «ةقيرطلا ديمح ًافوصتم ناكو «ةيلازغلاب سردو ءارهد قشمد ةباطخ يلو :هيلعو انيلع
 نم ةئامسمخو نيعستو نامث ةنس لوألا عيبر رشع يناث هوم يف تام

 .(#ه١0/5 ريسلا) .ةرجهلا

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتس )5٠6١( ةنس دلو «يعفاشلا )2

 ةنس نابعش يف يفوت ءرمعم نب دواد نم ةزاجإ هل «ريثكلا ىور .لدعلا دنسملا خيشلا
 01 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو ىدحإ 541

 عماجلا يوار ءدنسملا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يطساولا (5)
 (57؟7؟) ةنس رفص يف ةكمب تام «هريغ ًائيش ىور هتملع امو «يخركلا كلملادبع نع

 .(؟57//81 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو نيتنثا

 فقفن



 حتفلا وبأ انأ ءانبلا نباو .يعلودلاو ءرمعم نباو ءرضخألا نبا : مهتعبرأ

 .(ح) 3 ٠”يخوركلا لهس يبأ نب ب مساقلا يبأ نب ب كلملادبع

 دمحم وبأ رمعملا ظفاحلا هب انأبنأ :ًاضيأ ىجيندنبلا انخيش لاقو

 انأ :لاق "”نيدرام نم "”يربتشنلا رمعملا نب بجنألا نب قلاخلادبع

 رماع وبأ :ناخيشلا هعيمجب انأ :يربتشنلا لاق «ةزاجإ اذه يخوركلا

 يبأ نب , دمصلادبع نب دمحأ ركب وبأو ؛يدزألا دمحم نب مساقلا نب دومحم

 رصن وبأ سابع نب هللادبع بقانم ىلإ هلوأ نمو «'*”يجروغلا لضفلا
 1 3 كف

 رخآ ىلإ سابع نبا بقانم نمو «'””يقايرتلا ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلادبع
 نيساي نب يلع نب هللاديبع رفظملا وبأ ل ءزجلا وهو باتكلا

 حارجلا نب دمحم نب رابجلادبع دمحم وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق :''"ناهدلا
 .(ح) «يحارجلا

 لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نيتنثا (457) ةنس لوألا عيبر يف دلو «يورهلا )١(

 نسح مريخ نيد حلاص خيش وه :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا
 ًايفوص ناك :هللا همحر ةطقن نبا لاقو يذمرتلا عماج هيلع تأرق «ةقث قودص ة ريسلا
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نامث (044) ةنس يفوت نأ ىلإ عرولاو رقفلا مزال

 .(997 9١ ريسلا)
 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو عبس (079) دلو «ظفاحلاب فرعيو ينيدراملا (؟)

 هأرق دق ىسيع يبأ عماج تيأر :هيلعو انيلع هللا ةمحر يطايميدلا لوق لقنو يبهذلا

 ريثك ًاننفتم ًارظانم ناك :هريغ لاقو ءًاملاع ًاهيقف ناك «هيلع يرهاظلا نبا انخيش

 نيعبرأو عست ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا (544/15/55) يف يفوت ءداوملا
 .(؟78 4/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 .(9/8 نادلبلا مجعم) .ةريزجلا لبج ةنق ىلع ةروهشم ةعلق (6)

 يبأ عماج يوار ليلجلا ةقثلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ءيورهلا (54)

 يذ يف يفوت « يبتكلا نيسحلا ثدحملا هقثو :لاقو رابجلادبع نع يذمرتلا ىسيع

 1١9//7(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ )54١( ةنس ةجحلا

 عمس ؛ةقثلا رمعملا بيدألا مامإلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ءيورهلا ()
 تام ؛يحارجلا نم سابع نبا بقانم هلوأ هنم ريخألا ءزجلا ىوس ىسيع يبأ عماج

 .(5/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ثالث (487) ةنس ناضمر رهش يف

 عمجملا .(يذمرتلا عماج) نم١ يقايرتلا تاف ام يحارجلا نع ىور ءيورهلا (5)

 48/١. سسؤملا

 ,3<52ظّد



 نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ دنسملا ملاعلا انخيش ينربخأو

 :ىهو فصنلا براقت هنم ةعطقل « نيثرم هيلع ىتءارقب . ىقشمدلا دومحم

 هلوق ىلإ 5 هللا لوسر ىلإ بحأ ناك محللا ّيأ ءاج ام باب نم

 ,ذيوعتلا ىلع رجألا ذخأ ىف ءاج ام باب نمو «نايبصلا ةمحر باب

 ىلإ «ميرم ةروس : هيف هلوق نمو «لحنلا ةروس : ريسفتلا يف هلوق ىلإ

 رصن وبأ يضاقلا ردقلا اذهب انأ :لاق «ىلتبم ىآر اذإ لوقي ام باب

 ةنس «ةثلاثلا يف رضاح انأو هيلع ةءارق «يزاريشلا هللا ةبه نب دمحم

 مظعم اذه مساقلا ىلع ًاضيأ تعمس دقو «ةئامتسو نيثالثو ىدحإ

 «ةزاجإ يزاريشلا نبا انأ :لاق هرئاس ينزاجأو «باتكلا نم يقابلا

 فسوي نب دمحم هللادبع وبأ :هنم لوألا فصنلا وحنب ًاضيأ ىنربخأو

 وبأ انأ :الاق امهنم ةزاجإ فّرشم نب زعلا يبأ نب دمحمو «يلبرإلا

 عيمجب انأبنأ :لاق نيثالثو ثالث ةنس هيلع ًاعامس «يزاريشلا نب رصن

 «يورهلا رايس نب دعاص نب رايس نب رصن حتفلا وبأ :ناخيشلا باتكلا

 وبأ انأ :يناثلا لاقو «يدزألا مساقلا نب دومحم رماع وبأ انأ [بر#“*]

 .(ح) «.يحارجلا رابجلادبع

 نب دمحم يلاعملا وبأ هعيمجب انأبنأ :ًاضيأ رفظم نب مساقلا انخيش لاقو
 وبأ انأ :لاق ناهبصأ نم انيلإ هباتك يف :؛'''يباتولا يلاعملا يبأ نب دمحم
 حتفلا وبأ انأ «هيلع ًاعامس ؛'"”يراوسألا يلع نب دمحم نب ركاش لضفلا
 نب ليعامسإ ميهاربإ ونأ انأبنأ ءًاعامس ؛””دادحلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 .( ه9 #بابللا) .باثو ىلإ ةبسن يباثولا )غ0(

 .(47ه/؟١ ريسلا) .يذماطلا يلع نب هللادبع ةمجرت يف ركذ (؟)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نامث (508) ةنس يف دلو «يناهبصألا (5)

 تام «لاني نب ليعامسإ ةزاجإب درفت «تقولا دنسم ئرقملا ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع

 2 .(515/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخ (9800) ةنس ةدعقلا يذ يف

 فرن



 سابعلا وبأ انأ :اعيمج يحارجلاو وه لاق «''”يزورملا يبوبحملا لاني ١١( ما 1 0.5 5

 ةلصتم ثيداحأ ةدع اذه عماجلا باتك نم تعمس دقو ؛هللا همحر يذمرتلا

 وبأو ءةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا يضاق انخيش اهب ينربخأ .ولعلاب

 انأ :الاق امهنم لك ىلع ىتءارقب «نايسدقملا نمحرلادبع نب ىسيع دمحم

 انأ ءيرجسلا ىسيع نب لوألادبع انأ «هيلع ًاعامس «ىتللا نب رمع نب هللادبع
 رابجلادبع انأ «يراصنألا ليعامسإ وبأ يورهلا تم نب دمحم نب هللادبع

 .اهركذف يذمرتلا ىسيع وبأ انث ,بوبحم نب دمحم انأ «يحارجلا

 :اهنمو

 نب ةملس ينربخأ «كيدف يبأ نبا انث «ءمركم نب ةبقع انثدح -

 :لاق ْكيَو هللا لوسر نع ءهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ؛يثيللا نادرو

 وهو ءارملا كرت نمو ءةنجلا ضابر يف هل ينب «لطاب وهو بذكلا كرت نم»
 . "”«اهالعأ يف هل ينب هقلخ نسح نمو ءاهطسو يف هل ينب قحم

 يبأ ملاسو .ردكنملا نب دمحم نع «ةنييع نبا انث «ةبيتق انثدح - 4

 لاق :لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع «عفار ىبأ نب هللديبع نع «رضنلا

 مل :لوقيف ءرمألا هيتأي هتكيرأ ىلع ًاتكتم مكدحأ نيفلأ ال» : لَو هللا لوسر

 . "هللا باتك ىف اذه دجأ

 هللادبع نب رضنلا انث «قيقش نب نسحلا نب يلع نب دمحم انثدح
 :لاق نيريس نبا نع «لوحألا مصاع نع ءايركز نب ليعامسإ انث ءمصألا
 تعقو املف «ةنتفلا تعقو ىتح ثيدحلا يف دانسإلا نع لأسي نكي مل

 .مهثيدح ذخؤيف ةنسلا لهأ رظنيل .ثيدحلا يف دانسإلا نع لئس «ةنتفلا

 يناعمسلا لوق لقنو يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو عبرأ (”5) ةنس دلو )١(
 ةقث ناكو «ىسيع يبأ عماج دمحأ نب دمحم هالوم نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(71/5/119 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو ىدحإ )47١( ةنس يفوت ءاملاع

 .(119*) ثيدح (88) باب ةلصلاو ربلا باتك (”88/4) هننس يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .(5359) ثيدح )٠١( باب ملعلا باتك (”ا//8) يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 لا



 ("'ههثيدح دريف ةعدبلا لهأ رظنيو

 يبأ تعمس ءديعس نب ىبحي نب دمحم انث «ليعامسإ نب , دمحم انربخأ

 وأ ةمهت هيف نوكي لجرلا نع ًاكلامو «ةنييع نب نايفسو «ةبعش تلأس :لاق

 .هرمأ نيب ءًاعيمج اولاق ءهرمأ نيبأ وأ تكسأ .فعض [أ/*5]
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 ٠" - ىبنلا لئامش باتك 94 97'(

 ًاضيأ يذمرتلا ىسيع يبأل

 نب دمحم نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ ردصلا هب ينربخأ

 عم هرئاسل اتذإو ءهنم ةعطقل بلحب هيلع ي ىتءارقب .«'"”ىبيصنلا رهاقلادبع

 حلاص وبأو «'؟”يبيصنلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ يمع انأ :لاق ةلوانملا
 مشاه وبأ انأ :الاق امهيلع ًاعامس ,*يمجعلا نب نامثع نب ميركلادبع
 صفح وبأ انأ ءبلحي هيلع ًاعامس «'"”يمشاهلا لضفلا نب بلطملادبع

 )١( ةياورلا ملع يف ةيافكلا )ص9ا١9:(.
 «ةريثك تاطوطخم هلو (أ/78 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 اتكلك يف ًاميدق عبط 0١04/1/١ نيكزسل ثارتلا خيرات) يف اهرظنا ؛ةريثك حورشو
 (ها١"١١) ساف ىفو هه )١790( قالوب ىفو .ه د ةناتسآلا ىفو (ه1757)

 1 504/١. ١ سسؤملا عمجملا
 نيرشعو نامث (!/14) ةنس تام «بيبح نبا هيلع ىنثأ «ريبك تيب نم :رجح نبا لاق (*)

 .(4854/7 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 راختفالا ىلع ةسماخلا يف رضاح وهو عمس «يبلحلا نيدلا لامك وه :يلشعرملا لاق (5)
 عمجملا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو ناتنثا (5147) يف يفوت (لئامشلا) يمشاهلا
 .(١/17؟ سسؤملا

 سمخ )1١6( ةنس رخآلا عيبر يف بلحب دلو لاقو ءرردلا يف رجح نبا هركذ ()

 ١7(. /# رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 «ةيفنحلا ريبك ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق « ؛يخلبلا يشرقلا 00

 ًافيرش ناكو «ةمئألا هب جرختو رظانو ىتفأو «بهذملا يف ريبكلا عماجلل ًاحرش فنص

 ةرخآلا ىدامج يف بلحي تام «دانسإلا يلع عامسلا حيحص ًاروقو ًانيد ًاعرو ًايرس

 .(44/؟1؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو ةرشع تس (51) ةنس

 فغي



 ا 2( حل . . قلد

 ,؟9©2نامعنلا نب ديشرلادبع حتفلا وبأو ,"7ىماطسبلا دمحم نب رمع عاجش

 ىسيع وبأ انث «""يشاشلا بيلك نب مثيهلا ديعس وبأ انأ « ”يعازخلا

 :لاق ام اهتعمس ىتلا ةعطقلا نمو يذمرتلا

 نب دامح انأ ,ءيلجعلا ثعشألا وبأ مادقملا نب دمحأ انثدح -

 :لاق هنع هللا ىضر سجرس نب هللادبع نع «ناميلس نب مصاع نع ءديز

 .هفلخ نم اذكه تردف «هباحصأ نم سانأ ىف وهو 37 هللا لوسر تيتأ

 هيفتك ىلع متاخلا عضوم تيأرف «هرهظ نع ءادرلا ىقلأف .ءديرأ يذلا فرعف

 لثم

 قلل

00 

 قيل

(5) 

0) 

 ن3(

 :تلقف «هتلبقتسا. ىتح تعجرف «ليلآثلا اهنأك ناليخ اهلوح عمجلا

 .(48/5؟ ريسلا) .لضفلا نب بلطملادبع نيدلا راختفا خويش يف يبهذلا هركذ

 .7١/؟ سسؤملا عمجملا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (4ا/6) ةنس دلو «يخلبلا
 ظعاو رسفم ثدحم رظانم تفم نسح عومجم وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا
 «ةبحصلا نومأم قالخألا حيلم ة ريسلا نسح ناك هلئاضف عم بساح رعاش بيدأ

 نسلا ربك ىلع ناكو «دئاوفلاو تكنلا ريثك هظعو يف ةراشإلا حيلم ةرابعلا حيصف

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نيتنثا (057) ةنس يف يفوت «ملعلا بلط ىلع اصيرح
 .(587/؟١ ريسلا)

 «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عبس (4517) ةنس ىلوألا ىدامج يف دلو ؛يجلاولولا
 مساقلا يبأ نم عمس هنأ ركذ ءرمألا ليمج ة ريسلا نسح لضاف مامإ :يناعمسلا لاق

 نم ةئامسمخو نيعبرأ (940) ةنس دعب تام . ِةّفَو ىبنلا لئامش باتك يف ليلجلا
 .(417//؟ ةئيضملا رهاوجلاو 440/١ ريبحتلا) ةرجهلا
 يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو تس (75”7) ةنس بجر يف دلو «يخلبلا
 و هدنسم بيلك نبأ نم عمس «ثدحملا ملاعلا قودصلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع ىدحإ )4١١( ةنس رفص ىف تام .«لئامشلا باتك

 1 .(١؟ة/1/
 بحاص «لاحرلا ةقثلا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يكرتلا
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو سمخ (م8ه) ةنس يفوت «ريبكلا دنسملا

 .( "هواه

 يل



 كل رفغتسا :موقلا لاقف .«كلو» :لاقف ء.هللا لوسر اي كل هللا رفغ

 «َكْيَدِل ٌرِفْفَتْساَو#» ةبآلا هذه الت مث ""هكلو معن :لاقف وو هللا لوسر
)0 

 .  ةيآلا

 وبأ ةقفاوم نيلجرب ةياورلا هذه نم ىلعأ ثيدحلا اذهب ينربخأ دقو

 ءدمحأ نب ركب وبأو «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس لضفلا
 دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأو ءنويسدقملا ركش نب دمحأ ةنبا بنيزو
 يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ :نولوألا ةثالثلا لاق «يتءارقب «يربطلا

 «يبنيزلا دمحم نب دارط انأ «ةبتاكلا دمحأ تنب ةدهش انتربخأ ءًاروضح

 .(ح)

 ًاعامس «يكلاملا ىلع نب رفعج انأ :بنيزو ًاضيأ نالوألا انخيش لاقو

 «يفلسلا رهاط وبأ انأ :الاق هللا ةبه نب يلع انأ :يربطلا انخيش لاقو «هيلع
 انث .«"'رافحلا دمحم نب لاله انث ءدارطو وه :الاق لضفلا نب مساقلا انأ

 «يلجعلا مادقملا نب دمحأ ثعشألا وبأ انث 490 شايع نب ىبحي نب نيسحلا

 [ب/4] نينثإلا ةليل يذمرتلا ىسيع يبأ ةافو تناكو «مدقت ام هوحنب هركذف

 ذمرتب نيتئامو نيعبسو عست ةنس «بجر نم تضم ةليل ةرشع ثالغل
 . هيلع هللا ةمحر
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 باب لئاضفلا باتك (1817/4) يف ملسم هجرخأو (7؟ مقر 18 ص) لئامشلا رظنا )١(

 .("1-1١١15؟) ثيدح (*0)

 .دمحم ةروس نم )١9( رفاغ ةروس نم (66) ةيآلا (؟)

 يركسكلا رايهم نب ةيوهام نب نمحرلادبع نب نادعس نب رفعج نبا حتفلا وبأ ()

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو نيتنثا (937#) ةنس دلو «يدادغبلا

 ةرشع عبرأ )4١14( ةنس رفص يف تام ءًاقودص ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا

 .(١/19ا/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو عست (؟8) ةنس دلو .ناطقلا (54)

 يف تام «هنع رافحلا ءزج عيمجو (« ثيدح بحاص ناكو ساوقلا هقثو : هيلعو انيلع

 19/١8(. ريسلا) ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو عبرأ (74) ةنس ةرخآلا ىدامج

 فحل



 (')ريغصلا نذسلا باتك - ١"
 نمحرلادبع يبأ مامؤلل

 هنئس نم ىبتجملا وهو «يئاسنلا نانس نب يلع نب بيعش نب دمحأ

 نب رب ميهاربإ نب ليعامسإ لدمحيم وبأ نأ :لاق هيقابل ًاعامسو «هرثكأل هيلع

 مساقلا وبأ بيطخلا انأ «هيلعا ًاعامس ءيخونتلا ركاش نب رسيلا يبأ

 نب  نمحررلادبع دمحم وبأ انأ .'"”يدزألا هيومحم نب دمحأ نب نسحلا

(00 

 فز

 مامإلا ىلع ؛يمتسرلاو يقارعلا اناخيش هعمس) :هصن ام شماهلا يف هتلابق بتك
 ءنوزع نب يوقلادبع نب ليعامسإو «هللادبع نب هللادبع انأ «ءيساونلا دمحم نب دمحم
 هدنسب ءاقاب نب دمحأ نب زيزعلادبع ركب وبأ انأ :الاق عمسأ انأو امهيلع ةءارق
 امل ًافالخ «ىربكلا نئسلا نم ىنسلا نبا هرصتخا يذلا وه :يلشعرملا لاق .(روكذملا
 ناونعب انيلإ تلصو ىتلا تاطوطخملا نإ :نيكزس داؤف .د رصاعملا ثحابلا لاق
 ظافحلا ةركذت) ىف كلذ ليصفت رظنا .باتكلا سفنل يهف (ىبتجملا وأ ىربكلا ننسلا)
 ضعب بهذو 0378 - 7/1/١ نيكزسل ثارتلا خيرات) يف هتاطوطخم رظناو (440/*
 ةلأسملا هذه يف لوقلا ليصفت رظنا ءهسفن يئاسنلا راصتخا نم ىبتجملا نأ ىلإ ءاملعلا
 يف ظفاحلا زيم دقو 78/١”( لامكلا بيذهت) يف طوؤانرألا بيعش خيشلا ةقيلعت يف
 يهلد يف ًاميدق عبط دقو «٠ «ىبتجملا نع ىربكلا نئسلا (أ/5 سرهفملا مجعملا)

 ةيشاحو «يطويسلا حرش عم ءه 1 ةرهاقلاب ةينميملا يف عبطو ى ا (1؟ك81)

 ة ريسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم موقيو .(١ت١٠*/١ سسؤملا عمجملا) خلإ ...«يدنسلا
 .ةيطخلا خسنلا نم ددع ىلع باتكلا قيقحتب ةيوبلا

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ثالث (47/) ةنس يف دلو ؛يعفاشلا يدزيلا
 هقفلا يف ةعفان ًابتك فنص :امهيلعو انيلع هللا ةمحر راجنلا نبا لوق لقنو يبهذلا
 داهزلا يروهشمو ءاهقفلا نايعأ نم ناكو «يئاسنلا ننسبو اهب ثدحو دهزلاو ثيدحلاو
 ىدحإ ةنس نيرشعو عسات (001/54) يف تام .داهتجالاو عرولا لهأو دابعلاو
 .(”814/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخلو نيسمخو

 فرخ



 .(ح) .""”دهازلا ينودلا نسحلا نب دمح

 ىوس «باتكلا عيمجب هيلع اعامسو ةءارق «ىقشمدلا مث «ىبطاشلا ركب

 ءزجلا رخآ ىلإ باتكلا لوأ نم هيلع ًاضيأ ًاعامسو ةءارق .«يراجنسلا رصن

 نب دمحم هللادبع وبأ لدعملاو «رشع ثلاثلا ءزرجلا ىوس «رشع سماخلا

 .ىطقف يناثلا ءزجلل هيلع يتءارقب .'"”يعفاشلا هللادبع نب دمحم نب فسوي

 ًاعامس ؛"”يقارعلا نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ لضفلا وبأ انأ ةثالثلا لاق
 دحاولادبع نب يلع نب نامثع ورمع وبأ انأ : ًاضيأ ثلاثلا اذه لاقو «هيلع

 لاقو «يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا انأبنأ :الاق ًاعامس «يشرقلا
 نب روصنم يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ ةسمخلا خئاشملا ًاضيأ انأبنأ :يقارعلا
 ركش ىبأ نب قلاخلادبع نب دمحم نساحملا وبأو «'”ىفوصلا دمحأ

 1 ا 4
 0 0 ع يلا يرهوجلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو عبس 2450 ةنس دلو «يفوصلا )١(

 هيوريش لاقو «يئاسنلا ننس نم ىبتجملا باتك ىور نم رخآ ناك :هيلعو انيلع
 بجر يف تام «نيدبعتملا ةضايرو نئسلا هنم تعمس ًادبعتم ًاقودص ناك :هللا همحر
 .(599/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ (081) ةئنس

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (5537) ةنس بجر يف دلو ءراتهملا نبا (؟)

 هفلؤم نع ثيدحلا مولعبو اهب درفتو تالاوطلا باتك عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةرشع سمخ )١8( ةنس ةجحلا يذ ىف ىفوتو ةدم للعت «ريبكلا نئسلاب ءايشأو

 .0:09/5 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو
 يف هتافو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا ركذ ءقشمد ليزن ئرقملا مامإلا «يناوألا (6)

 .(08/؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (567) ةنس ىلوألا ىدامج

 رمعملا حلاصلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا كرتلا لاني نبا (5)

 «ينودلا عيطم يبأ نع ىور نم ةمتاخ وهو ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتنا ءهرصع دنسم

 .(١؟١4/1 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو سمخ (086) ةنس نابعش يف تام

 نم يئاسنلل هلك ىبتجملا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا ()

 ريسلا) .ةرجهلا. نم ةئامسمخو نينامثو ثالث (087) ةنس يفوت «ينودلا نمحرلادبع

). 

 ىفرغأ



 نب رهطملا كديعس وبأ همع نباو ىكفدمحم نب ليعامسإ نب قازرلا ديعو

 حتفلا يبأ نب دمحأ نب هللادبع حتفلا وبأو «نايناسموقلا دمحم نب ميركلادبع

 دمحم وبأ انأ :مهتتس اولاق ءاهنم هب انيلإ اوبتك اميف نويناهبصألا ,2"”يقرخلا

 .يفلسلا هيلع اعامس «لبق نم روكذملا ينودلا دمح نب نمحرلادبع
 وبأ كلذكو ءًاققحم باتكلا عيمجب يناسموقلا نساحملا وبأو «يرهوجلاو

 ىوسف يقرخلا امأو «نظلا بلاغ يف يناسموقلا ديعس وبأو «يفوصلا سابعلا
 دترملاو ةلبقلا لهأ لاقف «هيف ةبراحملا باتكو ديصلا باتكو ةبرشألا باتك
 باتكو ةعيبلا باتكو ءاضقلا باتكو .كلذ ريغو ةرحسلاو جراوخلاو

 ءاعامس نكي مل نإ ةزاجإ ينودلا نع [أ/7"ه] يقرخلا اهاورف ةذاعتسإلا

 .(ح) .باتكلا يقابب ًاققحم ًاعامسو

 رشع ثلاثلا ءزجلل هيلع يتءارقب ءرفظم نب مساقلا دمحم وبأ ينربخأو
 دحاولادبع نب رمع نب هللا رصن نب يلع نسحلا وبأ رمعملا دنسملاو ءًاضيأ

 لاق «ةرم ريغ ةيرصملا رايدلا نم ّيلإ بتك اميف .«"”فاوصلا نبا يشرقلا
 لاقو «دادغب نم ىطيبقلا نب دمحم نب فيطللادبع بلاط وبأ انأبنأ :لوآلا
 ًاعامس ««*”يدادغبلا اقاب نب رمع نب دمحأ نب زيزعلادبع ركب وبأ انأ : يناثلا

 باب ىلإ هلوأ نم كلذو .باتكلا نم عبرلاو فصنلا وحنل رصمب هيلع
 ىلإ بوثلا بيصي همدو همحل لكؤي ام ثرف باب نمو «ضئاحلا ةرشابم

 )١( بابللا) . سراف دالبب سموق ىلإ ةبسن يهو .يسموقلا #/54(.
 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعست (440) ةنس ىحضألا موي دلو «يناهبصألا (؟)

 تام «تقولا ةلحر ناهبصأ دنسم رمعملا حلاصلا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ةئامسمخو نيعبسو عست ةنس بجر نم نيرشعلاو عباسلا (هالو/ /؟0/) ءاثالثلا موي يف

 .(40/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم

 نبا نم يئاسنلا رثكأ عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «بيطخلا يرصملا (©)
 ةرشع يتنثا )17١7( ةنس بجر يف تام ؛هيلع اونثأو ءهباحصأ ةمتاخ ناكف اقاب

 #/5١١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 لاق «.ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (ه66) ةنس ناضمر ىف دلو «ىبيسلا قا

 يفوت «ًاليلج ًاقودص هللا باتكل ًايلات ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 .("81/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث ةنس «ناضمر رشع عسات (50/4/14)يف

 فرغ



 ًاثالث ةقلطملا لالحإ باب ىلإ زئانجلا باتك لوأ نمو .ءنيديعلا باتك

 ةقدصلا لضف يف نايفس ىلع فالتخالا ركذ هلوق نمو ءاهلحي يذلا حاكنلاو

 هلوق دعب ىلإ بهذلا نم قرولا ذخأ :هلوق نمو ءربلاب ربلا عيب :هلوق ىلإ
 وبأ انأ :اقاب نباو يطيبقلا نبا لاق «نيثيدحب ةيدلا نم ىلعو دمعلا هبش ةفص

 هلف اقاب نبا ىوس هيلع اعامس .ءيسدقملا رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز

 ىلإ سماخلا لوأ نمو «باتكلا نم عبارلاو ثلاثلا ءزجلا وهو ءتوف هيلع
 يف هلوق ىلإ نيرشعلا ءزجلا لوأ نمو .باتكلا ةحتاف ةءارقب ةادبلا هيف :هلوق

 يهو «نييرصملا ةخسن ةئزجت ةئزجتلا هذهو «ةباتكلا ركذ نيرشعلاو يناثلا
 ةئزجت كلت ءانخويش ىلع انعامس يف اهركذ مدقتملا ةئزجتلا ريغ

 نم ءازجألا رخاوأ ىلع باتكلا اذهب يتخسن يف تملعأ دقو «نييناهبصألا

 يبأ نع ردقلا اذه اقاب نبا ىورف فالتخالا نم امهنيب ام ىلعو «نيقيرطلا

 دمحم يبأ نع باتكلا ىور ةعرز وبأو ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإلاب ةعرز
 لاق ."”رهاط نب دمحم لضفلا يبأ ظفاحلا هيبأ عم هعيمجب ًاعامس ينودلا
 راسكلا نب نيسحلا نب دمحأ رصن وبأ باتكلا عيمجب انأ :ينودلا

 وبأ مامإلا انأ :لاق ةئامعبرأو نيثالثو ثالث ةنس هيلع ًاعامس .'"'”يرونيدلا

 ثالث ةنس ."””ظفاحلا يرونيدلا ينسلا نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ ركب

 نم ةئامعبرأو نامث (508) ةنس لاوش ىف سدقملا تيبب دلو «يرثألا ينارسيقلا )١(

 بتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ةدنم نب ىيحي ايركز وبأ لوق لقنو يبهذلا لاق «ةرجهلا
 نسح ظافحلا دحأ ناكو «نأشلا اذه يف عربو عيفرلا عيرسلا هطخب ةرثك فصوي الام
 ءرثألل امزال فيناصتلا ريثك ميقسلاو حيحصلاب املاع اقودص ةقيرطلا ليمج داقتعالا

 .(751/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو عبس (901) ةنس لوألا عيبر رهش يف تام

 ننس عمس «ملاعلا ليلجلا يضاقلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ناوب نبا )0
 ؛ةلالجو ملع اذ ؛عامسلا حيحص ًاقودص ناكو «ينسلا ركب يبأ نم رصتخملا يئاسنلا
 /6١4/١0(. ريسلا) .ريسيب باتكلاب هثيدحت دعب تام

 لاق .ةرجهلا نم نيتئامو نينامث )58٠0( ةنس دودح ىف دلو .ءيرفعجلا يمشاهلا (©

 يئاسنلا ننس رصتخا يذلا وهو «لاحرلا ةقثلا وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 رخآ ىف تام «هقيرط نم ًايلاع هانعمس «ىبتجملا هامسو ءرصتخملا ةياور ىلع رصتقاو
 1 .(7568/15) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو عبرأ (8584) ةنس

 فيفر



 .هللا همحر يئاسنلا نمحرلادبع وبأ مامإلا انأ :لاق ةئامثالثو نيتسو

 هلوأو «ريبكلا ننسلا نم ةراهطلا باتك نم يناثلا ءزجلاب ينربخأو
 نميف هرخآو «يذملا نم ءوضولا ضقني ال امو ةراهطلا ضقني ام ركذ

 خياشملا «هلامكب ةعمجلا باتكبو ديعصلا الو [ب/ه] ءاملا دجي مل

 ينغلادبع ظفاحلا نب هللادبع نب نسحلا نب هللادبع دمحم وبأ ىضاقلا

 ءرمع يبأ خيشلا نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأو «يسدقملا

 نب ميهاربإ نب دمحمو ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع ابأو
 نب ةزمح دمحم وبأو .ءدمحأ نب هللادبع بحملا نب دمحمو ءىرم

 ءيبلكلا دوعسم نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأو ءةزمح نب هللادبع

 تنب ةمطاف يلع مأو ,''"يدخرصلا ميهاربإ نب نمحرلادبع نب دمحأو

 يناثلا ءزجلابو ءًاعامسو ةءارق «نويحلاصلا .«"”ضوع نب رمع نب هللادبع
 ةمطاف وخأ .""رمع نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ هدحو ةراهطلا نم

 هللادبع وبأو «يزملا ركب يبأ نب فسوي نب ركب وبأو ؛ةروكذملا
 دمحم وبأو ءيسدقملا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ةنبا بنيز دمحم مأو .'*”ىسوم نب دمحأ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (547) ةنس دلو «ساوقلا )١(

 يف يفوت ءريخلا يف رمعو درفنا «لقعلاو ةنايدلاو نآرقلا لهأ نم وه :هيلعو انيلع

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيئثالثو تس ةنس لوألا عيبر عبار (737/0/5)

 .(ةهولا

 يف تتامو «تثدح «ءةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو مست (549) ةنس تدلو ()

 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبرأ ةنس مرحم رشع عباس (714/1/10)

 .(7594) ةنس تتام 23١8 - ١٠ا//؟ خويشلا مجعم يفو 20ه“

 يفوت ءًاعضاوتم ًانكاس ًاريخ ناك «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبرأ (144) ةنس دلو (6)
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عست (!/19) ةنس ءرخآلا عيبر يف

1 

 «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (55457) ةنس دلو «سوماجلا نباب فرعيو يسدقملا (5)

 دلوملا رهش يف تام «هريغو يفلسلا طبس هل زاجأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 .(”هال/١ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس (1/71) ةنس

 فران



 دمحم وبأ ءطقف ةعمجلا باتكبو .ًاضيأ نويحلاصلا ميحرلادبع نب دمحأ

 يبأ لداعلا كلملا نب ىسيع نب مظعملا كلملا نب زيزعلادبع نب رداقلادبع

 نب دمحم نب نمحرلادبع نب دمحم نب ركب وبأو «'"”بويأ نب ركب
 نب دمحم نب قلاخلادبع نب نمحرلادبع دمحم وبأو «'”””رابجلادبع
 مهيلع ًاعامس :2ناّيزملا ملاس نب يلع نب دمحم هللادبع وبأو «”'يرس
 يسدقملا ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ انأ :مهلك اولاق ةءارقو

 نب ركب وبأو ءةمطاف مهو ءرضاح مهضعبو مهيلع ًاعامس «بيطخلا
 .(ح) ء.يزملا نمحرلا دبعو «بحملا نباو ءرايجلادبع

 ميهاربإ نب روصنم نب دمحم هللادبع وبأ :ًاضيأ ةعمجلا باتكب انربخأو
 ىلع اعامس .«يومرألا دماح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأو ,*”يرهوجلا

 لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (547) ةنس كركلاب دلو «ثيغملا كلملا نبا ()
 نم يناثلاو ماشه نبال ةريسلا ادرم بيطخ نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا

 يف تام «ةينبلا ديدش رشبلا ريثك لكشلا حيلم قالخألا نسح ناكو ؛ةعمجلاو ةراهطلا
 نم ةئامعبسو نيثالثو عبس 679) ةنس سدقلا ىلإ علقف ةلمرلاب ناضمر رهش رخآ
 #/١(. رردلا) .ةرجهلا

 يبهذلا لاق «ًابيرقت ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ىدحإ )50١( ةنس دلو ؛ناطقلا (؟)
 رشاع )8/1/٠١*7( يف يفوت «نآرقلا لهأ نم فيظن نيد ريقف :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(( خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيئالثو نامث ةنس ةرخآلا ئدامج

 نع ليف نبا ءزج انل ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يزملا جرفلا وبأ (5

 نيرشعو ىدحإ )9/1١( ةنس لوألا ديعلا دعب تام ؛ةعمجلاو ةقاطبلاو ادرم بيطخ

 57/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 ةخسنو ليف نبا ءزج هنم تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءراجنلا يزملا (4)

 نيرشعو نيتنثا (971) ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت «ةقاطبلا ءزجو ةعمجلاو ميهاربإ
 .(8"3/ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (597) ةنس رفص يف دلو «يبلحلا (5)
 ناك تاك نأ دعب ظفحو هقفتو ليلخ يفصلا ىلع تاياورلاب الت : هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةريبك ةروصو ةلالج هل تناك :يبهذلا لاق «لئاضفلا يف كراشو ءًايعفاش لوحتف ًايفنح
 ةرشع عست ةنس ةرخآلا ىدامج ةرشع تس 0 يف تام «داح قلخ هل ناكو

 .(”ه/ه رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 افران



 لوألا لاقو ءيقشمدلا فسوي نب يلع نب دمحأ انأ :الاق امهنم دحاو لك

 انأ :ًاضيأ يناثلا لاقو ,'7قالع نب دحاولادبع نب هللادبع انأ :ًاضيأ

 مساقلا وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق ءيراصنألا نوزع نب يوقلادبع نب ليعامسإ

 ىيحي نب دشرم قداص وبأ انأ «'"”يريصوبلا دوعس نب يلع نب هللا ةبه
 انأ ,««©9يروباسينلا لافطلا نب نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ انأ ." ”يندملا

 نمحرلادبع وبأ انث .«”'هيويح نب ايركز نب هللادبع نب دمحم نسحلا وبأ
 .نيءزجلاب يئئاسنلا

 اهانقس ىتلا ةيلاعلا قرطلا ةبسنب لاصتالاب انل اعقو نآءزجلا ناذهف

 ضنا باتك نم عبارلا ءزجلاب ينربخأ دقو ءاهيف ةزاجإلاب ىبتجملا باتكل

 نايفس ىلع ةبعش برغأ ام وهو :يئاسنلا نمحرلادبع يبأل بارغإلا
 يتءارقب «يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ؛ةبعش ىلع نايفسو «يروثلا
 نب هللا ةبه نب يلع انأ :لاق ءهيقابل ةلوانمو هلوأ نم ةعطقل «ىنمب هيلع

 نيتنثا (51/7) ةنس لوألا عيبر لوأ يف يفوت ءجاجحلا باب فورعملا يراصنألا )١(

 .(378/8 بهذلا تارذش) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو تس (085) ةنس دلو «يراصنألا (9)

 لحرو همسا رهتشاو ثدح .لهألا ديس رمعملا ملاعلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو نامث (094) ةنس رفص ىناث ىف ىفوت «هيلإ

000( 

 حيحص ةقث ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يفلسلا لوق يبهذلا لقن ءيرصملا. (6)

 ةرشع عبس )60١19( ةنس ةدعقلا يذ يف تام «هتءارقبو ءاقب نبا طخب اهرثكأ لوصألا

 .(6/18/!5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عست (569) ةنس دلو ءزازبلا يرصملا (84)

 تاقثلا نمو «ةاورلا ريهاشم نم رصمب ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يفلسلا لوق

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو نامث (148) ةنس رفص ىف تام «.تابثألا

 1 (. ١

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئمو نيعبسو ثالث (؟77/) ةنس دلو «ىعفاشلا يرصملا (5)

 ةنس بجر يف يفوت ءًاليبن ةقث ناك :لاقف الوكام نبا هقثو :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 1 .(150/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو تس (*55)

 فرط



 ,"”يوحنلا يرب نب هللادبع دمحم وبأ ةمّلعلا انأ هيلع ًاعامس :«يزيمجلا
 انأ ءيسرافلا دمحم نب يلع انأ «يندملا ىيحي نب دشرم قداص وبأ انأ

 . ظفاحلا بيعش نب دمحأ انأ ؛هيويح نب هللادبع نب دمحم
 :لاق ام ةررقملا ةعطقلا نمو

 ءدمحأ وبأ انث :الاق راشب نب دمحمو ىنثملا نب دمحم انربخأ ١

 ةيواعم نع «سابع نبا نع «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع «نايفس انث
 . ""صقشمب رصقي تي ّيبنلا تيأر) :لاق امهنع هللا يضر

 نب رفعج انأ هيلع ًاعامس «ءىسدقملا دمحأ نب ركب وبأ انربخأو -
 نب دمحم انأ ءهتشأ نب رافغلادبع نب دمحأ انأ ,ءىفلسلا رهاط وبأ انأ ءىلع

  نمحرلادبع وبأ انأ «ينسلا نب دمحم نب دمحأ انأ «ظفاحلا شاقنلا يلع

 ينربخأ «رانيد نب ورمع انأ «ةنييع نب نايفس انث «ةبعش انث  يئاسنلا ينعي
 :لوقي امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع عمس هنأ .يفقثلا سوأ نب ورمع

 نع ءرون نم ربانم ىلع ةمايقلا موي هللا دنع نوطسقملا» : كو هللا لوسر لاق

 امو مهيلهأو مهمكح يف نولدعي نيذلا «نيمي هيدي اتلكو .نمحرلا نيمي
 . ”2«اولو

 انأ :لاق ةرم ريغ هيلع تأرق اميف رفظم نب مساقلا انربخأو - 7

 نب لهس انأ «'؟*”يميمتلا دسأ نب ةزمح انأ ءرضاح انأو رقصلا يبأ نب مركم

 «ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيعستو عست (499) ةنس بجر يف دلو «يرصملا يسدقملا قلل

 رصم عماجب ردصت (هتفو يوحن ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 « حصافتي نمب مربتيو ًانوحلم ثدحتي ناكو «قافآلا نم دصقو ةمئألا هب جرختو ةيبرعلل

 ةنس لاوش ىف تام ءانيد ةقث ناكو ةلفغ هيف ناك :لاقو ىطفقلا لامجلا لوق لقنو

 .(( ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو نيتنئثا همك

 .(؟9/91) ثيدح (90) باب جحلا كسانم باتك )١197/5( هننس يف يئاسنلا هجرخأ (؟)

 .(0794) ثيدح )١( باب ءاضقلا بادآ (771/8) هننس ىف ىئاسنلا هجرخأ ()

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر ركاسع نبا لوق ىبهذلا لقن «بتاكلا ىسنالقلا نبا ىلعي وبأ (5)
 ًابتاك ناك «هتيالو تدمحو ناويدلاو ءاشنإلا نيتباتكلا ىف ًازيمتم ناك خيراتلا بحاص
 نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (088) ةنس لوألا عيبر يف يفوت «ءفنص ًابيدأ

 848/٠١"(. ريسلا) .ةرجهلا

 افرخي



 «قيشر نب نسحلا انث «لافطلا نب نيسحلا نب دمحم انأ «''”ينييارفسإلا رشب
 وه  ليعامسإ انث رجح نبا ينعي يلع انأ ءهظفاحلا بيعش نب دمحأ انث

 ةيلهاجلا لهأل ناك) :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع «ديمح نع  رفعج نبا

 موي :امهنم ًاريخ امهب هللا مكلدبأ دقو ءامهيف نوبعلي ةنس لك نم ناموي

 . '"”(ىحضألا مويو رطفلا

 نب دمحأ انأ «ءيلع نب رفعج انأ «نمحرلادبع نب ىسيع انربخأو - 4

 نب دمحم نب كلملادبع انأ .«يرصبلا نسحلا نب دمحأ انأ «ىفلسلا دمحم

 « ةبيتق انأ «بيعش نب دمحأ انث .«ىطويسألا رضخلا نب نسحلا انأ «نارشب

 نأ ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ء«حلاص يبأ نع «يمس نب كلام نع

 تطح ةرم ةئام موي. يف ةهدمحيو هللا ناحبس :لاق نم» :لاق 1 هللا لوسر

 . ””(رحبلا دبز [ب/5] لثم تناك نإو هاياطخ

 ينأ نب ريمع نب دمحأ انأ «يتشدلا دمحم نب دمحأ انربخأو 6

 تنب ةمطاف انتربخأ حور نب ديعس نب دعسأ انأ ,(©ىسدقملا ركب

 دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ انث «ةذير نب هّللادبع نب دمحم انأ «هللادبع

 نب فاطعلا انث ءديعس نب ةبيتق انث «ىئاسنلا بيعش نب دمحأ انث «ىيناربطلا
 ناك) هي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع ءدلاخ

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو عست (404) ةنس دلو «يفوصلا جرفلا وبأ )١(
 (ريبكلا نئنسلا) عبتت دق ناك «لاحرلا نقتملا ثدحملا مامإلا خيشلا :هيلعو انيلع
 ةنس لوألا عيبر يف يفوت ءقودص سيك :ثيغ لاقو ءرصمب هعمسو هلصحو يئاسنلل

 .(157/18 ريسلا) .ةرجههلا نم ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ )4941١(

 .(1665) ثيدح )١( باب نيديعلا ةالص باتك (179/#) يئاسنلا هجرخأ (؟)
 ثيدح )١96( باب ةليللاو مويلا لمع باتك )5١1/5( يف يئاسنلا هجرخأ (0)

 .(ا خط ككك؟)

 .هتمجرت ىلع فقأ ملو (رمع نبا) حور نبا ةمجرت يف (5)

 نم ةئامسمخو ةرشع عبس (019) هنس ةجحلا يذ يناث يف دلو «يناهبصألا رخفلا وبأ (©)

 احلاص ًأخيش ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ةطقن نبا لوق ىبهذلا لقن «ةرجهلا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو عبس (107) ةنس عبار يف تام ءعامسلا حيحص
 .(؛ و3/١

 افريل



 . ""اهيلع دجسيو ةرمخلا ىلع يلصي

 دارزلا نب دمحأ نب دمحمو «ىرم نب ميهاربإ نب دمحم انربخأو ل ع/ك

 انأ «حلاص نب ليعامسإ انأ «ليعامسإ نب دمحم انأ :اولاق يتءارقب «نورخآو

 انث «"”هيقفلا نيكسم نب هللادبع نب كلملادبع انأ «يزارلا دمحأ نب دمحم
 بيعش نب دمحأ انث «"”يشرقلا ضيبألا نب دمحم نب ضيبألا سابعلا وبأ

 نع «لئاو يبأ نع «ةريغملا نع «ريرج انأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث «يئاسنلا
 .''”«ضوحلا ىلع مكطرف انأ» :لاق هلو ّيبنلا نع «هنع هللا يضر هللادبع

 نمحرلادبع يبأ نع ةعامج ةياور نم ءولعلاب ةلصتم ثيداحأ ةدع هذهف
 يبأ ةافو تناكو ءهنع ىور نم رخآ اذه دمحم نب ضيبألاو «يئاسنلا

 «ةئامثالثو ثالث ةنس ءرفص نم تلخ ةرشع ثالثل نينثالا موي نمحرلادبع

 هللا ةمحر اهب نفدو «ةكمب تام هنإ :ليقو «سدقملا تيبب نفدو نيطسلفب
 . هيلع

© © © 

 ةنوميم ثيدح نم (؟778) ثيدح (44) باب ةالصلا باتك (5//01) يئاسنلا هجرخأ )١(

 ريبكلا يناربطلا يفو ؛هيلع فقأ ملف رمع نبا ثيدح امأ .(اهيلع دجسيو) هيف سيلو
 )857/١( يذمرتلا يف كلذك وهو «سابع نبا نع )1١1/87( ثيدح (؟١86/1)
 ةياور نم وهو .حيحص نسح :لاقو (”81) ثيدح (0*1) باب ةالصلا باوبأ
 .مالك اهيفو ةمركع نع «كامس

 .يئاسنلا بحاص يرهفلا دمحم نب ضيبأ نع ثدح «ءجاجزلاب فرعي :يبهذلا لاق (؟)
 551/١7(. ريسلا)

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعستو ثالث (؟9) ةنس دلو (0)

 ىف ىفوت ءطقف ناسلجم هنع هدنع ناك ؛ىئاسنلا باحصأ نم تام نم رخآ :هيلعو

 0 .(18/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو عبس (1#//) ةنس
 يف يراخبلاو )44/١( .ةقايسلا هذه ريغب ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنلا هجرخأ (:4)

 يف ملسمو (50484 .5615) ثيدح (06) باب قاقرلا 2200 ١؟مخكص)

 .(37990- 155 37749 - 78) ثيدح (9) باب لئاضفلا )١1797/5(

 فرخ



 (١)ننسلا باتك - "؟
 هللادبع يبأ مامإلل

 ةسمخلا بتكلا نم ةجرد لزنأ وهو «ينيوزقلا هجام نب ديز نب دمحم
 هباتك ناكو ءمهخويش نم ريثك يف ةسمخلا ةمئألا كراش امل هنكلو «ةمدقتملا

 لمع امل ءمهب يسدقملا رهاط نب دمحم ظفاحلا هطلخ باوبألا ىلع ًابترم
 يف هدعب نمو ركاسع نبا ظفاحلا كلذ ىلع هعبت مث «فارطألا هباتك

 ائيدح نئسلا هذه رثكأ وهو «كلذ ريغو لاجرلا ىلع مالكلاو .فارطألا

 ءاج دقو ءهريغ يف سيل ام نيكورتملا ةاورلاو تايهاولا نم هيفو ءًافيعض
 ةمئألا نم هريغ كلذكو .باتكلا اذه ىلع ىنثأ هنأ يزارلا ةعرز يبأ نع

 نب دومحم نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ :ناخيشلا هب ينربخأ دقو

 نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلاو ءركاسع نب دمحم نب دمحأ
 وبأ هب انأبنأ :لوألا لاق ء«ةرشع عست ةنس ءًاعيمج امهيلع يتءارقب «يزملا
 بلاط وبأو .'"”يمامحلا دمحم نب تاداعسلا يبأ نب بجنألا دمحم
 يبأ نب يلع مامت وبأو ءيطيبقلا نبا [أ/#ا/] يلع نب دمحم نب فيطللادبع

 ةريثكلا هتاطوطخم رظنا (ب/6١ق سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 (؟١/85/1ةيبرعلاب نيكزسل ثارتلا خيراتو98١/“ ةيبرعلاب ناملكوربل بدألا خيرات) يف
 .يولهدلا حرشو يطويسلا حرش هعمو (ه787١) يهلد يف اهمدقأ ةريثك تاعبط عبطو
 دوجأ وهو ؛ «يبلحلا ةعبطمب عبطو مهم ا(” ماع يقابلادبع داؤف دمحم هققح مث

 قيقحتب ةيوبنلا ة ريسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم موقيو ٠ ”ةةفسلف سسؤملا عمجملا) هتاعبط

 .صقانو لماك نيب ام )١119( غلب رصح نم ةطوطخم )١4( هل عمج دقو باتكلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (084) ةنس مرحم يف دلو (')

 ًابحم ًانسح ًاخيش ناكو «ةعرز يبأ ىلع ةجام نبا نئس عمس :هيلعو ائيلع هللا ةمحر
 ناك :لاقو :هللا امهمحر راجنلا نباو ةطقن نبا لوق لقنو .قالخألا بيط ةياورلل
 يف يفوت فرقف عم سفنلا زيزع ًاروبص هب سأب ال ًاخيش ناكو ٌاحيحص هعامس

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس رخآلا عيبر رشع عسات (518/4/19)
 1١(. م

 ضل



 وبأ انأ :اولاق دادغب نم انيلإ مهباتك يف ''”يمشاهلا عيمسلادبع نب راخفلا
 عيمجب بجنألا لاق «هيلع اعامس , يسدقملا رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز

 هلوق ىلإ ةفرعب فقوملا هلوق نم ىوس كلذك يطيبقلا نبا لاقو :باتكلا
 دبل نم هلوق نم يهو هنم ةريسي ةعطقب انأ :مامت وبأ لاقو :ةبجاو يحاضألا
 .(ح) «ةبجاو ىحاضألا هلوق ىلإ هسأر

 رمع يبأ نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ةمالعلا هب انأ :يزملا انخيش لاقو
 ؛" نيلسوج نب يلع نب ليعامسإ نب ليعامسإ ادفلا وبأو «ةمادق نب دمحم
 ةءارق 1 ىضاقلا يكبلعبلا ديعس نب مالسلادبع نب قلاخلادبع دمحيم وبأو

 ؛ يسدقملا ةمادق نبا دمحأ نب هللادبع نيدلا قفوم ةماعلا انأ :اولاق اعامسو

 رهظ مث ءاعامس نكي مل نإ ةزاجإ 0 ” موقملا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم

 .ةحلط وبأ انأ :لاق ةئامعبرأو نينامثو عبرأ ةنس .هل هنم هعامس كلذ دعب
 ةئس ىف ًاعامس , 2 يىنيوزقلا بيطخلا روصنم نب دمحم نب دمحأ نب مساقلا

 نب ىلع نسحلا وبأ دهازلا مامإلا انأ :لاق ةئامعبرأو عست ةنسو ءنامث

 لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ )08١( ةنس لوأ ىف دلو .ىسابعلا )١(
 «بيط ريغ هيلع ءانثلا ناك :لاقو :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ةطقن نبا لوق يبهذلا
 ىدامج يناث (141/1/1) يف تام ءهلاح حلص هلعلو ةدم لوقلا اذه دعب شاع :تلق
 .(90//؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس ةرخآلا

 هقفت : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو عبرأ (5085) ةنس دلو (0)

 ةنس رفص يف يفوت «ريخو فافعو دهز عم .طورشلا نقتأو ءدمحأ بهذم يف

 177/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامتسو نونامثو ىدحإ 41
 ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو ثالث (507) ةنس دلو (0)

 ةنس مرحم عسات (1943/1/4) يف تام .دامتعالا نسح ًادهاز ءًاعضاوتم ًاحلاص ًاريخ
 .(م"منلا خويشلا مجعم) ٠ ةرجهلا نم «ةئامتسو نيعستو تس

 «قودصلا خيشلا : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نامث ("894) ةنس دلو (54)

 .(ها" ٠١/١8 ريسلا) . يرلاب ثدح «ةلزتعملا خيش .هجام نبا ننس يوار

 عستو نامث يتنس يف هيبأ عم هعمس «هفلؤم نع .ناطقلا نع ؛هجام نبا نئسب ثدح 2(

 .(؟؟8/9دييقتلا) رظنا .ةرجهلا نم ةئامعبرأو
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 ينيوزقلا هجام نبا هللادبع وبأ انأ .«""ناطقلا ينيوزقلا ةملس نب ميهاربإ
 نبا قيرط ريغ نم ناطقلا اهاور ثيداحأ ةدع باتكلا لئاوأ ىفو .هللا همحر

 ءةبيش يبأ نب ركب وبأ انث 1١ :هجام نبا لاق ام اهنم ءولعب هجام

 نع ءريرج نب ميهاربإ نع «كيرش نع ءعيكو انث :الاق دمحم نب يلعو
 6 َيبنلا نأ) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءريرج نب ورمع نب ةعرز يبأ
 نسحلا وبأ لاق ''"*ضرألاب هدي كلد مث ءروت نم ىجنتسا مث «هتجاح ىضق
 نع .؛يطساولا ناميلس نب ديعس انث - يزارلا ينعي متاح وبأ انث :ناطقلا

 .هوحن كيرش

 نب ريهز انث «يليفنلا رفعج وبأ انث ءىيحي نب دمحم انثدح

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع .شمعألا نع «ةيواعم

 نسحلا وبأ لاق ""مكنمايمب اوؤدباف متأضوت اذإ» : ع هللا لوسر لاق
 انث :اولاق امهريغو ليفن نباو «حلاص نب ىيحي انث «متاح وبأ انث :ناطقلا

 .هوحن ركذف ءريهز

 ءمصاع نع ءدامح انث ءديلولا وبأ انث «ىيحي نب دمحم انثدح -4

 اي ليق) :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نأ ءشيبح نب رز نع

 نولجحم رغ» :لاق ؟كتمأ [بر/#ا/] نم رت مل نم فرعت فيك ؛هللا لوسر

 وبأ انث ءمتاح وبأ انث :ناطقلا نسحلا وبأ لاق :'*”ءوضولا راثآ نم ءقلب

 .هلثم ركذف ءديلولا

 نيعبسو ثالث ةنس ناضمر نم نيقب نامثل ءهجام نبا ةافو تناكو

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو عبرأ (504) ةنس دلو )١(

 خيش : ىلعي يبأ لوق لقنو .برقلا ىلعرباثو مولعلا يف نئفتو فئصو عمج : هيلعو

 سمخ (091468) ةنس يف يفوت «ةغللاو وحئنلاو هقفلاو «ريسفتلاو مولعلا عيمجب ملاع

 .(18/*55 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو

 .(؟ همز ثيدح 29( باب اهئئسو ةراهطلا باتك (178/1) يف )00

 .(507) ثيدح (57) باب اهنتسو ةراهطلا باتك )١141/1( يف (0)

 .(584) ثيدح ("5) باب اهنئسو ةراهطلا باتك )٠١١54/١( يف (4)
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 . هيلع هّللا ةمحر «نيتئامو عست «ةئس هدلومو «نيتئامو

 نانثا ننسلا باتك ةلمج :ناطقلا ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأ لاق

 فالآ ةعبرأ «باوبألا ةلمجو «باب ةئامسمخو باب فلأ اهيف ءاباتك نوثالثو
 تافنصم نم يل عقو امو ءاهديناسأو ةتسلا بتكلاب قلعتي ام اذهف «ءثيدح

 عون ىلع اهنم دحاو لك لمتشملا تافلؤملا يف نآلا مالكلا مث ءاهباحصأ

 بيترت ىلع كلذ ابترم «مجارتلا ىلع وأ ءاهوحنو باوبألا ىلع امإ ءدحاو
 ءمهنم دحأل افنصم تركذ اذإو «لوألاف لوألا تافلؤملا باحصأ تايفو

 ءاضيأ هعم كلذ تركذ هيلإ ةبوسنملا ةيثيدحلا ءازجألا نم هريغ يل عقو دقو

 .قيفوتلا هبو ىلاعت هللا ءاش نإ هب ةدئافلا متتل
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 (”7هايارسو هثوعبو 4 هللا لوسر يزاغم باتك - "1
 حلاصلا لجرلا فينصت

 .هريغو باهش نبا نع هتياورو ةبقع نب ىسوم
 ءيسدقملا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا يضاق هب ينربخأ

 انأبنأ :الاق هيلع يتءارقب يقشمدلا رفظم نب مساقلا دمحم وبأو ءهيلع ًاعامس

 دادغب نم انيلإ هباتك يف .'"”يرهوجلا نيكباب نب يلع نب ليعامسإ دمحم وبأ

 هأرق هنأ يبهذلا ركذ (أ//56 ق سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق )١(

 باتكلا رصتخاو «ظفاحلا نمز ىلإ ًادوجوم باتكلا ناك دقو ١48/١( ظافحلا ةركذت)
 انلصت ملو (ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا) هباتك يف (45ت) ربلادبع نبا ًاضيأ
 يضاق نب رمع نب دمحم بيذهتب ةعطق هنم انلصو امنإو «باتكلا لصأ نم ةخسن

 نبا يلامأ نم ةعطق هنم انتلصو امك (واخاس) قرشتسملا اهققح (ها/ل84ت) ةبهش
 :ةفرطتسملا ةلاسرلا) رظنا عسوتللو (”40 ت) دمحأ نب هللادبع نب دمحم فورعم

 88 /١/؟ نيكزسل ثارتلا خيراتو “/٠١« ةيبرعلاب ناملكوربل بدألا خيراتو 4

 .(١تالال١/8 سسؤملا عمجملا) نم فرصتب .(75

 ةطقن نبا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ )88١( ةنس دلو (0)

 -يف تام .حلاص ةقثوه :هريغ لاقو ء.حيحص هعامسو هنم تعمس :هريغو

 قىذو



 انأ ءهيلع ًاعامس .2"”ىخركلا نيسحلا نب برقملا نب دمحأ ركب وبأ انأ :لاق

 نب ةزمح بلاط وبأ انأ «'"”ينالقابلا دمحأ نب نسحلا نب دمحأ رهاط وبأ
 ىلعملا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ ؛"”يفوكلا ةزمح نب نسحلا

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث .«””يمرخملا هيوجنز نب دمحأ انث 2 *”يزينوشلا

 .(ح) «ةبقع نب ىسوم نع «ناميلس نب حيلف نب دمحم

 ءيزملا فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلا ءةتسلا خياشملا ًاضيأ هب ينربخأو

 وبأ ناوخألاو .''”يفنحلا يلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ ءيرقملاو

(00 

00 

06 

 قف

 كل

00 

 نم ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس «ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا )14/51/1١(

 .("ه5/؟:7 ريسلا) .ةرجهلا

 خسنو هقفت عامسلا حيحص ددوتم «سيك نيد خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 ةئامسمخو نيتسو ثالث (057) ةنس ةجحلا يذ ىف تام .ةنسح لوصأ هلو ء.ءازجألا

 000.047 98 ريسلا) .ةرجهلا نم
 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع تس )4١5( ةنس دلو

 رهظي ال ًامهف ةقث ءهللا ىلإ ًاعطقنم ًادهاز ًافيفع ًاخيش ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامعبرأو نينامثو عست (489) ةنس ءرخآلا عيبر يف يفوت ءةعمجلا مويالإ

 ١55/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا

 نم ةئامئالثو نيئثالثو تس (7:5) ةنس مرحم يف دلو (نيسحلا نبا) بيطخلا دنع

 نيرشعو نامث (458) ةنس رخآلا عيبر يف تام ؛ءحيحص هنأ ركذ عامس هل ؛ةرجهلا

 ١188/6(. دادغب خيرأت رظنا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو نامث (77/8) ةنس دلو

 ناكو لهاستلا ضعب هيفو «مهفلا ضعب ثيدحلا نم مهفيو ءأريثك ًاباتك بتك دق ناك
 (9514) ةنس رخآلا عيبر رهش يف يفوت «عيشتلا يف بهذم هلو «ثيدحلا يف ارسع

 88/١7(. دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو عبرأ

 يذ يف يفوت «ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق «ناطقلا سابعلا وبأ

 000 .(154/4 دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم ةثامثالثو عبرأ (04) ةنس ةدعقلا

 ٍعامسلاب ينع : : يبهذلا لوق ظفاحلا لقن «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو عضب ةنس دلو

 ًالضاف ًاملاع ناكو ريثكلا ىورو «تاءارقلاو هقفلا يف زيمتو «ةاورلا ىلع رادو

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو نيتنثا ةنس رفص خلس (47/5/70) يف تام .ًاعضاوتم
 .(1"1 #7 رردلا»
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 نب دمحم نب دمحم نب يلع انبأ «"”نيسحلا هللادبع وبأو .''"نسحلا دمحم
 ةماش يبأ ةمالعلا نب دمحأ ىدهلا وبأو «يناهبصألا دماح نب دمحم

 يلاعملا يبأ نب يلع نسحلا وبأو ءيسدقملا ليعمسإ نب نمحرلادبع
 ركب يبأ ةجح :هلوق نم ىوسو ؛نيعمتجم مهيلع يتءارقب «ئرقملا

 نب رضخلا نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ «باتكلا رخآ ىلإ هنع هللا يضر
 نب دمحأ سابعلا وبأ انأ :نالوألا لاق ءًاضيأ يتءارقب ؛””يواهرلا سايلا
 نب يلع نب [أ/8] ليعامسإ انأ «هيلع ًاعامس 9 يطساولا رمع نب ميهاربإ
 .(ح)  مدقتملا هدنسب روكذملا «نيكباب

 وبأو ءرسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ انأ :نوقابلا ةسمخلا لاقو

 :الاق امهيلع ًاعامس .””يراصنألا لضفلا يبأ نب دحاولادبع نب يلع نسحلا
 «ينافكألا دمحأ نب هللا ةبه انأ ءيعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب رهاط وبأ انأ
 نب نيسحلا نب دمحم انأ ءبيطخلا ىلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا انأ
 0 ,2'"”ناطقلا لضفلا

 روكشم ناك «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو سمخ :ليقو ثالث (56) ةنس دلو )١(

 عساتلا )٠١١/4//7717( يف تام ءءازجألا نم ًاريسي بتكو ةدم ثيدحلا بلطو «ةريسلا
 1١١/5 -١١١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس ةنس «لاوش نم

 ىدامج يف تام «سردو هقفت ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبس (5689) ةنس دلو (؟)
 نم ةئامعبسو نيثالثو عست ةئس ءابجر نم سداسلا ةليل 50) يف :ليقو

 .(١/815دييقتلا ليذ 2١١6/4 ربعلا «0٠16١/؟ رردلا) .ةرجهلا

 «قابطلا بتكو «ةياورلاب ىنتعاو ًارابك ًابتك عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (*)

 .(565/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبرأ (775) ةنس يف تام
 ةياغ) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو عبرأ (595) ةنس يفوتملا «قشمد بيطخ يثورافلا (54)

 .(” 5/١ ةياهنلا

 نينامثو عست ةنس «ءبجر نم رشع سماخلا )١8///084( يف دلو نسحلا وبأ (4)

 ةئامتسو نيتسو عبس ةنس «نابعش عبار (8/4//551) يف تامو ءةرجهلا نم ةئامسمحو

 .(1١5/؟ دييقتلا ليذ) .ةرجهلا نم

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالث سمخ (”*ه) ةنس لاوش يف دلو (5)
 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع سمخ )4١8( ةنس تام .هتقث ىلع عمجم :هيلعو انيلع
 .*81/91/ ريسلا)

 <2ظ2ه



 , ةريغملا نب هللادبع نب مساقلا انث ,230باّبع نب دمحأ نب هللادبع نب دمحم انأ

 «ةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ انث «ءسيوأ يبأ نب ليعامسإ انث « "”يرهوجلا ا 5 0*5" ىف (9)

 ىف الإ قفتم نيقيرطلا ظفلو «هركذف هللا همحر «ةبقع نب ىسوم ىمع انث

 يزاغمب كيلع :لوقي كلام ناك :ىسيع نب نعم لاق ءظافلألا نم ردان

 :نيعم نب ىيحي لاقو «يزاغملا مصأ اهنإف «حلاصلا لجرلا ةبقع نب ىسوم

 تام ؛””بتكلا هذه ٌمصأ نم يرهزلا نع ءةبقع نب ىسوم باتك

 .نيتنثا :ليقو «ةئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس ةنيدملاب ةبقع نب ىسوم
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 "و يبنلا ةريس باتك - 4
 يبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأ فينصت

 (””يوحنلا ماشه نب كلملادبع بيذهت
 اءزج نيثالث يف هتياورو

 ةئامثالثو نيعبرأو ثالث (”87) ةنس ىف ىفوت هنأو «ناميلس نب ةمثيخ ةمجرت ىف ركذ )١(
 00 .(415/18 ريسلا رظنا) .ةرجهلا نم

 ةقث :هللا همحر ىنطقرادلا لوق لقنو «ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق (؟)
 دادغب خرأت) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو سمخ (5176) ةنس مرحم يف تام «نومأم
 .( ا

 ١١8/99 - ١١9(. لامكلا بيذهت) رظنا (9

 تفرع دقو «قاحسإ نبا بحاص ؛يئاكبلا هللادبع نب دايز نع اهلقن :يلشعرملا لاق (4)

 سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فلؤملا اهركذ (ماشه نبا ةريس .مساب دعب اميف
 21617 248/5 يبرع ناملكوربل بدلا خيرات) يف ةريثكلا اهتاطوطخم رظنا (|/55ق

 ةريثك تاعبط عبط (7/1١١/؟ نيكزسل ثارتلا خيراتو "4 5 #/1١. 1١. 21١
 .١تا'هال/١ سسؤملا عمجملا (ه7859١) ةنس قالوب يف اهمدقأ

 ريمح باسنأ ىف فنصم هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءىلهذلا دمحم وبأ (5)

 478/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو ةرشع ثالث (717) ةنس تام ءاهكولمو
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 ظفاحلا نب هللادبع نب نسحلا نب هللادبع دمحم وبأ ىضاقلاو .ءىسدقملا

 «يزملا نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلاو .«يلبنحلا ينغلادبع

 رشع ثلاثلا ءزجلا ىوس) باتكلاب ًاضيأ مهعم ينربخأو «مهيلع يتءارقب

 رمع يبأ خيشلا نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ (هدعب نيذلاو

 نب دمحم هللادبع وبأ ءهدعب نيذلاو رشع نماثلا ءزجلا ادع امبو .«يسدقملا

 ءرشع يناثلا ءزجلا رخآ ىلإ اهلوأ نمو ؛يحلاصلا ءاجيهلا يبأ نب دمحأ

 «نيرشعلا ءزجلا رخآ ىلإ ءًاضيأ هدعب نيذلا ةعبرألاو رشع سداسلا ءزجلابو
 هللادبع وبأ «نوثالثلاو نورشعلاو عساتلا امهو «نيريخألا نيأزجلابو
 عبارلا ءزجلا لوأ نمو ءيسدقملا دمحأ نب هللادبع بحملا نب دمحم

 «يبلكلا دوعسم نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ باتكلا رخآ ىلإ «نيرشعلاو
 ىرم نب ميهاربإ نب دمحم باتكلا رخآ ىلإ «نيرشعلاو سداسلا لوأ نمو
 دمحم وبأ باتكلا رخآ ىلإ نيرشعلاو عباسلا لوأ نمو ؛يتيجلا

 ءطقف نيريخألا نيأزجلابو .'"”يحلاصلا دمحأ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع
 نب [ب/8#] ركب وبأو «'"'”يدجبلا نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم
 نب ليعامسإ نب نمحرلا دبعو .«يسدقملا نمحرلادبع يضرلا نب دمحم
 ةنبا بنيزو «ءضوع نب رمع نب هللادبع تنب ةمطافو «ءارفلا نب نمحرلادبع
 ىدحإ ةنس روهش يف كلذو .مهلك مهيلع يتءارقب «تاحنلا سابع نب رمع

 نب نسحلا قداص وبأ هب انأبنأ :لوألا انخيش لاق «ةئامعبسو نيرشعو

 ريدغ نب ةعافر نب هللادبع نب دمحم وبأ انأ «يموزخملا حابص نب ىيحي

 .(ح) «ءةزاجإ يدعسلا

 ةخسن هنم تعمس :ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم .ةئامتسو نيعبرأو تس (545) ةنس دلو )١(

 .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيرشعو عبس (/117) ةنس تام «ةفرع نبا ءازجو رهسم نبا
 .(*هال/١ خويشلا مجعم)

 ةنس تامو «ةرجهلا نم ةتامثالثو نيثالثو تس (55) ةنس دلو «يحلاصلا هللادبع وبأ (؟)

 .(165١/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيرشعو نيتنثا (0771؟)
 ١114/١(. دييقتلا ليذ) .هب ثدحو بابجلا نب ىلع ةريسلا عمس ؛يبتكلا تاكربلا وبأ (6

 قخي



 .(ح) .2'"'باّبحلا نب زيزعلادبع نب يوقلادبع تاكربلا وبأ انأ هيلع يتءارقب

 نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ انأ :مهلك نوقابلا انخويش لاقو

 "”يرصملا ةرديح نب ىيحي نب هللا ةبه دمحم وبأ انأ «بيطخلا دمحأ
 نب يلع نسحلا وبأ انأ ءروكذملا ةعافر نب هللادبع انأ :ًاعيمج الاق

 نب نمحرلادبع دمحم وبأ انأ «هيلع ًاعامس .ىعلخلا نيسحلا نب نسحلا
 نب رفعج نب هللادبع دمحم وبأ انأ «يوحنلا ساحنلا نب ديعس نب رمع
 نب ميحرلا دبع نب هللادبع نب ميحرلادبع ديعس وبأ انأ ."”يكتعلا درولا
 نب دايز انأ «يوحنلا ماشه نب كلملادبع دمحم وبأ انأ «'؟”يقربلا
 نب كلملادبع مالك نم تادايز اهيفو .قاحسإ نبا انث :«'”يئاكبلا هللادبع

 يلع نب رفعج انأ :ًاضيأ ًالوأ روكذملا دعس نبا انخيش لاقو
 نب باهولا دبعو ."”يليخملا اجن نب يطعملادبع نب فسويو «ينادمهلا
 ًاعامس «يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :اولاق مهنم نم ةزاجإ «جاور نب رفاظ

 نب هللادبع انأ .ءكتاف نب دمحم نب دمج رلادبع مساقلا وبأ انأ «هيلع

 نب رمع لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيئالثو تس (875) ةنس دلو )١(
 .(544/57 ريسلا) .ًاتبث ةقث ًاخيش ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بجاحلا

 ةنس ةجحلا يذ يف ئفوت «ة ريسلا باتك يوار لدعملا ريشم نباب فرعي دمحم وبأ (؟)

 000 .(* 48/4 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامتس )5٠9(

 9/1١5”(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو ىدحإ (681) ةنس يف يفوت (6)

 ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءماشه نب كلملادبع نع «ة ريسلا يوار (5)
 نيتئامو نينامثو تس (؟85) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ملعلا لهأ نم ًانسم ًاقودص
 54/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 يفو «يزاغملا يف تبث قودص :رجح نيا ظفاحلا لاق «قاحسإ نبا نع ةريسلا يوار (©)

 عضوم يراخبلا يف هلو «هبذك ًاعيكو نأ تبثي ملو «نيل قاحسإ نبا ريغ نع هيدح
 .ةعباتم دحاو

 نيتسو نامث (058) ةنس دلو «ليخمو رغثلا لهأ ءاربك نم «ىناردنكسالا لضفلا وبأ (5)
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (541) ةنس يفوتو ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو
 .(11 را
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 نب هللدبع انأ ءيآمللا دمحم نب هللادبع انأ ؛"'”يراصنألا ديلولا
 نيتنثا ةنس .قاحسإ نبا ةافو تناكو .مدقتملا هدنسب ءدرولا نب رفعج
 ةنس :ليقو نيعم نباو «ينيدملا نب يلع لوق يف .ةئامو نيسمخو

 ةنس ليقو «هريغو دعس نبا هلاق نيسمخو ىدحا ةنس ليقو «نيسمخ

 ريسلا يف ةجح هنأ هب مزجلا يغبني يذلاو ءروهشم هيف مالكلاو .«ثالث
 هيف حّرص اذإ نسحلا ةجرد نع لزنيال هثيدح نأو .«يزاغملاو

 يف هباجتحا هنع باتكلل يوارلا يئاكبلا هللادبع نب دايزو «ثيدحتلاب
 ماشه نب كلملادبع تامو «ةئامو نينامثو ثالث ةنس تام '«نيحيحصلا
 .نيتئامو ةرشع نامث ةنس ءرصمب

© © © 

 (")هايصلا باتك 6

 نمحرلادبع يبأل

 يفوكلا ظفاحلا يبضلا ناوزغ نب ليضف نب دمحم

 لضفلا مأ انتربخأ :لاق ةئامعبسو رشع ةئنس «عمسأ انأو هيلع ةءارق

 ةئامتسو نيعبرأ ةنس «ةثلاثلا ىف رضاح انأو «ةيشرقلا باهولادبع تنب ةميرك
 جرفلا وبأ انأ «"”0يئراحلا ةربغ نب دمحم نب دمحم نسحلا وبأ انأبنأ :تلاق ٠ 5 رفا 5 سا ٠ د نأ كك اس 1 08

 ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو نيتس (50) ةنس دلو )١(
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو نامث (558) ةنس يف تام ؛ءاملعلا رابك نم
 ١ .( محلا

 رظناو .ءاعدلا باتك (70/5/1) يفو ءدهزلا )044/١( سسؤملا عمجملا يف هل ركذ (0)
 ,("5؟5 : ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) يف

 حلاص نب دمحأ لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث (558) ةنس دلو (6)
 نم ةئامسمخو نيسمخو تس ةنس تام «هتياور يف ةقث ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(”#8/؟١ ريسلا) .ةرجهلا
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 نب دمحم هللادبع وبأ انأ .هيلع ًاعامس ,2”نالع نب دمحأ نب دمحم

 حاير نب رفعج نب دمحم رفعج وبأ انأ ,'”ىفعجلا نيسحلا نب هللادبع

 نب دمحم انث «يقيرطلا رذنملا نب يلع نسحلا وبأ انث .«””وعجشألا

© © © 

 (؟)ءاعدلا باتك 5

 ًاضيأ ناوزغ نبال

 طسوألا هثلثل هيلع ًاعامس ءاذه ىسلابلا نب , يلاعملا وبأ هب ينربخأ

كذملا خيراتلا يف ًاررضح ةميرك انتربخأ :لاق «هيقابل ةزاجإو
 دئسلاب رو

 ةريره يبأ نع «ةعرز يبأ نع .عاقمعقلا نبا ةرامع انثدح - م

 «ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك» : 45 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس ءنمحرلا ىلإ ناتبيبح «نازيملا يف ناتليقث

 0 2 *”يراخبلا هجرخأ . ميظعلا

 تام .مكاحلا لودع نم ةقث وه :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يسرنلا لوق يبهذلا لقن )١(

 481/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو تس (841/5) ةنس

 ةقثو «دادغبب ثدح َةقث :مهيلعو انيلع هللا ةمحر ء يس رنلاو بيطخلا لوق يبهذلا لقن قفز

 1١1/١1(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتنثا (407) ةنس بجر يف تام «نومأم

 نم نع ىور ؛ةدحوملاب (حابر) 848/١ سسؤملا عمجملا يفو «لصألا يف اذكه (6)

 .ركذ

 يف طوطخم وهو (بر/لع سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق قه]

 سرهفو١/074/1١نيكزسو 25374 :ينابلألا سرهف) رظنا (5ا//١) عومجملا «ةيرهاظلا

 سسؤملا عمجملا) .ةرزبلا دمحأ ليمزلا هققح دقو 2( 11/ا/ :ةيرمعلا ةسردملا عيماجم

 .(11 9 تالا

 ثيدح نم هفارطأو وه (1405) ثيدح (58) باب تاوعدلا باتك 4 :ص) يف (5)

 .ةريره يبأ
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 نع ناوزغ نب ليضف نب دمحم ثيدح نم لك”هجام نباو ,'""يذمرتلاو

 رذنملا نب يلع نع يئاسنلا هاورو .ًايلاع مهل الدب عقوف ءهنع هباحصأ
 . ©ةيلاع ةقفاوم انل عقوف "هب يقيرطلا

© © © 

 (7ههنع هللا يضر ةباحصلا لئاضف باتك - "1

 يساؤرلا حاّرجلا نب عيكول
 و 2 7ىفنحلا ىلاعم نب ناميلس نب ديمحلادبع دمحم وبأ هيب ىنربخأ

 وبأ انأ :الاق عمسأ انأو امهيلع ةءارق .يسدقملا هللادبع بحملا نب دمحم

 ءاروضح يناثلاو ءاعامس لوألا .يركبلا دمحم نب دمحم نب نسحلا يلع

 رهاط نب هيجو انأ ءيرعشلا نسحلا نب نمحرلادبع ةنبا بنيز انتربخأ
 انأ « ىسوم نب دمحم نب يلع نب نمحرلادبع رصن وبأ انأ ,يماخشلا 2 0 للا كك -

200 
 ملام مالا نالم فاو و مي موو م ةث اواو م اهو ةهاعافأاو 6 يبرحلا ىيحي نب ليعامسإ نب ىيحي

00( 

00 

 فيفإ

 قف

)0( 

0) 

000 

000) 

 .(”453/) ثيدح (50) باب تاوعدلا باتك (217؟/05) يف

 ."84:5) ثيدح (05) باب بدألا باتك )١1786١/5( يف
 )1/٠١555(. ثيدح )١98( باب ةليللاو مويلا لمع باتك (501/6) ىربكلا نئنسلا يف
 .(ًاضرع غلب) شماهلا يف هل ًالباقم بتك
 نع اهيوري ةخسن (584ت5١//1141) سسؤملا عمجملا يف هل ركذ ءهيلع فقأ مل
 (ب/55١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ «يئاويرفلا قيقحتب تعبط دقو «شمعألا
 عمجملا) يف هل ركذو 180/1/١(. نيكزسل ثارتلا خيرات) يف اهتاطوطخم رظناو
 سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق ؛دهزلا (/
 .يئاويرفلا قيقحتب عبط(١/180/1١نيكزس) رظنا .ةيرهاظلا يف طوطخموهو(برال#
 ةنس ةدعقلا يذ يف تامو ءةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ (554) ةنس دلو «يبلحلا
 .(9//477 رردلا رظنا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (/75)
 نامث (458) ةنس تام .ًارثكمو ًاحلاص ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 .(2880/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو
 ءًاسيئر ًاثئفتم ًاملاع ًايرابخأ ًابيدأ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءايركز وبأ
 000 ,(049/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو عبرأ (م84) ةنس ةجحلا يذ يف يفوت ءهيف ةعدب ىلع ةنامألاو قدصلا لهأ نم ًامشتحم
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 انث ءيسوطلا مشاه نب هللادبع انث «''”يقرشلا نب دمحم نب هللادبع انأ

 نب عيكو ثيدح يل عقو دقو ءطسو ءزج يف وهو هركذف «حارجلا نب عيكو

 نم لماك ءزج كلذ نم «ةريثك عضاوم يف «ةجردب اذه نم ىلعأ حارجلا
 : هريغو شمعألا نع هثيدح

 ءيشرقلا سابع نب ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأ هب ينربخأ - ١
 رهاط وبأ انأ «يدزألا رفاظ نب باهولادبع انأ :لاق ةرم ريغ هيلع ىتءارقب

 دمحأ نب نسحلا انأ «يراصنألا مالسلادبع نب دمحم انأ ءيفلسلا دمحأ

 نب ميهاربإ انث «'"”يتام نب نمحرلادبع نب يلع انث «ناذاش نب [ب/*9]

 يبأ نع «شمعألا نع :لاق ام هنمو «حارجلا نب عيكو انث «يسبعلا هللادبع

 يلتمي نأل» :ِك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءحلاص

 يبأ نع ملسم هاور «ارعش يلتمي نأ نم ريخ ."””هيري ًاحيق مكدحأ فوج
 عيكو نع امهالك «'*”ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع هجام نباو .'*”جشألا ديعس

 عبس ةنس هللا همحر حارجلا نب عيكو تام .ًايلاع مهل ًالدب عقوف «هب

 .جحلا نم ًاعجار '"”ديفب ةئامو نيعستو

 يف هتقو دحوأ ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر مكاحلا لوق يبهذلا لقن ءدمحم وبأ )١(

 نازيملا يف لاقو ..«كلذ هيلع اومقنف .تام نأ ىلإ برشلا عدي ملو .بطلا ملع

 هنامدإل هيف اوملكت نكلو ءهتقبطو يلهذلا لثم نم «ةحيحص هتاعامس :(44/5)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو نامث (”978) ةنس يف يفوتركسملا برش

 .(4 مله

 ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق ىبهذلا لقن «بتاكلا ىفوكلا نيسحلا وبأ (؟)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو عبس ("47) ةنس لوألا عيبر يفوت «ةقث
 .(هككرإاو

 :ساحسحلا نب دبع لاق .هلكأ :ًايرو هيري هفوج حيقلا يرو :لاقي (9)

 ايواكملا َنِهدابكأ ىلع ىمحأو (يننيرو دقام لثم يبر َنهارو

 .(587/1؟ حاحصلا)

 .(5187 - !) ثيدح )١( باب رعشلا )١759/4( يف (5)

 .(7089) ثيدح (47) باب بدألا )١1185/5( يف (ه)

 مجعم) .مهداوزأ اهيف جاحلا عدوي (ناك) ءةفوكلا نم ةكم قيرط فصن يف ةديلب (5)

 .(585/4 نادلبلا
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 (')دنسملا باتك - 7

 يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأل

 هباحصلا بيترت ىلع

 هيلع ةءآرق «يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ ينربخأ

 لضفلا وبأو «يتشدلا دمحم نب دمحأ ركب وبأو ءهنم نيأزجل عمسأ انأو

 نب دمحأ نب دمحم يىلاعملا وبأو «ساحنلا ميهاربإ نب ركب يبأ نب قاحسإ

 وبأ ظفاحلا انأ :ًاعيمج اولاق مهنم ةزاجإ .'"”يبيصنلا رهاقلادبع نب دمحم
 عومسملا ردقلل لوألا لاق ؛هيلع ًاعامس «يقشمدلا ليلخ نب فسوي جاجحلا
 نب دمحم هللادبع وبأ انأ :لاق باتكلا عيمجب نوقابلاو ءرخآ ًاءزجو ؛هيلع
 امهريغو «'”نابللا دمحم نب دمحأ مراكملا وبأو «يناركلا دمح نب ديز يبأ

 ءدادحلا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ :اولاق ناهبصأب ًاقفلم
 نب رفعج نب هللادبع انث «ظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ انأ ءاعامس
 هم مافن دمام اماما هامان م همام .ماع د. واو اه ماو هم ا.ه هاو و ام م هو او ءاقاو أو و واو هادو فاو و ا.ه 2 رسراف

 يف طوطخم وهو (ب/054 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 يف١١  ةءازجألا (؟198) مقرب ةنيدم يارسو ("*0 21949 )27170/١ مقرب (ةيفصآ)

 هعمج يذلا ردقلا هنم انلصو 187/1١/١( نيكزس)رظنا ءه )4١١( ةنس لبق (0)

 دابأ رديح يف عبط ءالماك انلصي ملو ن بيبح نب سنوي ةياور نم نييناهبصألا ضعب
 .(541تر/5/5١١ سسؤملا عمجملا) .هريوصت ديعأو ءها(١*271) ةنس

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ء.ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس دلو (؟)

 ةرشع سمخ )١8( ةنس ةدعقلا يذ ىف ىفوت ءءاهدو ةماهش هيف ناك :هيلعو
 .(19/9 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 لاق ءعبس وأ عبرأ :ليق ءةرجهلا نم ةئامسمخو تس (605) ةنس رفص يف دلو (9)

 نع يوارلا «يوريشلا رافغلادبع ةزاجإب درفتو «دادحلا يلع يبأ نع رثكم وه :يبهذلا

 عبس ةئس «ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا (17/57//081) يف تام ءمصألا باحصأ
 .("57/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو

 ىبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم نيتثئمو نيعبرأو نامث (7448) ةنس يف دلو ءدمحم وبأ (54)
 يفوت «دابعلا تاقثلا نم ناك .حلاصلا ثدحملا مامإلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 887/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو تس ("845) ةنس لاوش يف

 اندذو



 .هركذف ءىسلايطلا دواد وبأ انث ,237بيبح نب سنوي انث

 قشمدب هيلع ًاعامس ؛يمجعلا نبا حلاص نب ميهاربإ انربخأ دقو - 7

 يلع وبأ انأ ءديز يبأ نب دمحم انأ «ليلخ نب فسوي انأ :لاق انيلع مدق

 وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءسراف نب هللادبع انث ءظفاحلا ميعن وبأ انأ ءدادحلا

 : لاق هنع هللا يضر هللادبع نع ءرز نع «مصاع نع «ةملس نب دامح انث ءدواد

 (””«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نم» :لوقي هُو ّيبنلا تعمس

 انأ ؛دحاولادبع نب دمحم انأ «ةزمح نب ناميلس انربخأو 48

 نبا انث «ميعن وبأ انأ ءاروضح دادحلا يلع وبأ انأ ءرصن نب دمحأ نب دمحم

 هللا يضر سنأ نع «ةداتق نع «ةبعش انث ءدواد وبأ انث «ءسنوي انث «سراف

 . "”(6 هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا) :لاق هنع
 يسلايطلا دواد يبأ دئنسم نم نيتعطق نيدنسلا نيذهب تعمس دقو

 ْ ْ نيتئامو عبرأ ةنس هتافو تناكو «ًاضيأ
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 (؟)ةالصلا ]1/4١[ باتك
 قازرلادبيع فنصم نم جرختسملا

 رتولا يف يف أرقي ام باب رخآ ىلإ ءازجأ ةنس يف يناعنصلا مامه نبا

 يتءارقب «يتشدلا مساقلا يِبأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ هب ينربخأ

 :امهيلعو انيلع هللا ةمحر متاح يبأ نب دمحم وبأ لوق يبهذلا لقن «يلجعلا رشب وبأ )١(

 «حالصلاو ةنايصلاو نيلاب افوصوم ردقلا ميظع أامشتحم ناك :مهضعب لاقو «ةقث وهو

 095/١7(. ريسلا) .نيتثمو نيتسو عبس (؟51/) ةنس تام

 37 : ص هجيرخت مدقت قفز

 .(4458) ثيدح (984) باب ريسفتلا باتك ٠١( 57 :ص) يف يراخبلا هجرخأ ()

 هنأب (رردلا) يفو (ب/” سرهفملا مجعملا) يف طفاحلا نيع :يلشعرملا لاق (4)

 يف طوطخم وهو (رمعم عماج نم جرختسملا دنسملا)ب ًاضيأ مجرتيو :لاقو (عماجلا)
 صقنيو (ه514#) ةنس نم (قال5) يف (؟54١) مقرس ةرقنأب بئاص ةبتكم

 عمجملا) يمظعألا قيقحتب «فنصملاب ًاقحلم توريبب عبط دقو خلإ....6(ق5١)

 .(508ت8ال١/1 سسؤملا

 ا



 دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا انأ :لاق ةرشع ثالث ةنس هيلع

 هيلع يتءارقب .يدمأآلا ىيحي نب قاحسإ هنم يناثلا ءزجلاب ينربخأو

 رفعج وبأ انأ :الاق «ظفاحلا ليلخ نب فسوي انأ :لاق خيراتلا يف ًاضيأ
 دادحلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ «ناهبصأب ينالديصلا دمحأ نب دمحم
 نب ناميلس مساقلا وبأ انأ ءظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ انأ .ًاروضح

 نمو «قازرلادبع انأ «يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ انث ءظفاحلا يناربطلا دمحأ

 .روكذملا يناثلا ءزجلا

 ابأ عمس هنأ ءهبنم نب مامه نع ءرمعم نع «قازرلادبع انربخأ 5
 ةالص يف مكدحأ لازي ال» :485 هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر ةريره
 يف ناك ام مكدحأ ىلع يلصت ةكئالملا لازت الو ءةالصلا رظتني 0

 لبنح نب دمحأ هاور «ثدحي مل ام همحرا هللا هل رفغا مهّللا لوقت
 2*!يذمرتلاو ا" ملسمو ,/" يراخبلا هجرخأو 2 7قازرلادبع نع هدنسم يف
 مامإلل ةقفاومو ءًايلاع مهل الدب عقوف ءهنع هباحصأ نع قازرلادبع ثيدحو

 .ةيلاع دمحأ

 نب سنأ ينثدح «يرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلادبع انربخأ 6
 (سمشلا تضاز نيح رهظلا ىلص 4و هللا لوسر نأ) :هنع هللا يضر كلام
 . هلبق ى ذلاك 2”قازرلادبع ثيدح نم ملسمو 30 ”قازرلادبع نع دمحأ هآور

 ىنمب كرف ًاضيأ مامه نب قازرلا دبعل عماجلا باتك نم لوألا ءزجلا

 )١( دنسملا) يف 555/9(.

 .(49179  ١إ/ل5) ثيدح )5#  ٠١( باب ريسفتلاو ءوضولا باتك (449 4 "ص) يف (0)
 .(375 )549  ثيدح (49) باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك (450/1) يف (*)
 ةريره وبأ ثيدح :لاقو (”750) ثيدح (؟40) باب ةالصلا باوبأ باتك )19١/5( يف (5)

 #/١151(. دنسملا) يف (5)

 .(58ه915) ثيدح (*/ل) باب لئاضفلا باتك (1877“ ء1837/4) يف ()

"6 



 يبأ نع هب ينربخأو يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ىلع هللا اهفرش

 انتربخأ :لاق عمسي وهو هيلع ةءارق «يزيمجلا هللا ةبه نب يلع نسحلا

 نب يلع انأ «ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ «يربإلا تنب ةدهش ةبتاكلا

 نب دمحأ ركب وبأ انث «رافصلا دمحم نب ليعامسإ انأ «تارشب نب دمحم
 :هنمو لاملا بح باب هلوق دنع هرخآو «قازرلادبع انأ :لاق يدامرلا روصنم

 ةريره يبأ نع «هبنم نب مامه نع «رمعم انأ «قازرلادبع انثدح 5

 هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :؛ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 رفنلا كئلوأ ىلع ملسف بهذا :لاق هقلخ املف ءًاعارذ نوتس هلوط [ب/40]

 ةيحتو كتيحت اهنإف .كنوبيجي ام عمتساف سولج ةكئالملا نم رفن مهو

 مالسلا كيلعو :اولاقف .مكيلع مالسلا :لاقف بهذف» :لاق .«كتيرذ

 مدآ ةروص ىلع ةنجلا لخدي نم لكف :لاق هللا ةمحرو هودازف هللا ةمحرو

 ثيدح نم ملسم هاور «نآلا ىتح صقئني قلخلا لزي ملف .ًاعارذ نوتس

 .ًايلاع الدب عقوف هنع عفار نب دمحم نع ٠ (17قازرلادبع

 لوأ نم قلخ هنأ يأ «مالسلا هيلع مدآ ىلع ةدئاع «هتروص» ىف ءاهلاو

 نأش وه امك ًاثيشف ًائيش ربك مث ًاريغص قلخي ملو لوطلا اذه ىلع رمألا

 . الصأ مدآ ريغ ىلع ةدئاع ءاهلا نوكت نأ حصي د الو ءهمدلو

 نب دومحم ينثدح «يرهزلا نع ءرمعم انأ «قازرلادبع انثدح م1

 ولد نم كلو هللا لوسر اهجم ةجم لقعو ك6 هللا لوسر لقع هنأ) عيبرلا

 «رهسم يبأ نع ءافسوي نب دمحم نع « 0 ”يراخبلا هاور (مهراد يف ناك

 يف اهجم) :لاقو هب يرهزلا نع يديبزلا نع ءبرح نب دمحم نع

 . "”ًادج هنع ًايلاع عقوف .(يهجو

 )١( باب اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك (5187/4) يف )١١( ؟548) ثيدح - 5841(.
 ثيدح (18) باب ناذألا باتك (159) يف (؟) )878(.

 )6( باب ملعلا باتك (19) يف )١8( .07ا/) ثيدح

 انا



 دمحم نب يلع نسحلا يبأ ىلع مث «يخونتلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب ركاش
 هيلع اعامس يسدقملا ميادلادبع نب دمحأ نع لوألا هب ينربخأو «يجيدنبلا

 يربتشنلا بجنأ نب قلاخلا دبعو «''”يبعزلا ركب يبأ نب ميهاربإ نع يناثلاو
 ("”مئادلادبع نبا ليتاش نب هللاديبع حتفلا وبأ انأ :مهتثالث اولاق امهنم ةزاجإ
 نب هللادبع انأ «ءيرسبلا نب ىلع نب نيسحلا انأ .ًاعامس نارخآلاو «ةزاجإ
 «قازرلادبع انث ءروصنم نب دمحأ انث ءرافصلا ليعامسإ انأ «يركسلا ىيحي

 . هلمو

 دارأ :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع «تباث نع («رمعم انربخأ 84

 نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظناف بهذا» : هك ّيبنلا هل لاقف ةأرما جوزتي نأ ةريغملا

 . «اهتقفاوم نم ركذف .اهيلإ ترظنف : لاق ءامكنيب مدؤي

 نب دمحأو «يلاعم نب ىسيعو «موتكم نب ليعامسإ الصتم هانربخأو
 لوألادبع انأ ءىتللا نب هللادبع انأ :اولاق ةءارقو ًاعامس «بلاط ىبأ
 نب ميهاربإ انأ .هيومح نب هللادبع انأ ءرفظملا نب نسحلا وبأ انأ «يفوصلا

 رمعم [[/41] انأ «قازرلادبع انأ ءيشكلا ديمح نبدبع انث «يشاشلا ميزخ

 قازرلادبع نع ؛هريغو يلع نب نسحلا نع «"”هجام نبا هاور .هوحنب هركذف
 ةرشع ىدحإ ةئس لاوش يف قازرلادبع ةافو تناكو .ًايلاع الدب عقوف

 . نيتثامو
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 نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ ةمجرت يف يبهذلا هركذ «ليتاش نبا بحاص ؛يمامحلا )١(

 .318/57 ريسلا) .يسرملا يملسلا لضفلا يبأ

 يبهذلا :لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ )44١( ةنس ىف دلو «سابدلا (؟)

 «هيلإ اولحرو درفتو ًارهد رمع ءرمعملا دنسملا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامسمخو نينامثو ىدحإ (881) ةنس بجر ىف تام .دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا
 5١//١١9(. ريسلا) .ةرجهلا

 .(1858) ثيدح (9) باب «حاكنلا باتك (244/1) يف هجام نبا هجرخأ (5)

 " ها/



 (')دهزلا باتك - ٠
 (")يدسألا ىسوم نب دسأل

 مرحملا يف نيتئامو ةرشع يتنثا ةنس تام

 «يتءارقب «يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ هب ينربخأ

 يبأ نب دوعسم نسحلا وبأ انأ هظفاحلا ليلخ نبا فسوي جاجحلا وبأ انأ

 وبأ انأ «"”يربنعلا دمحأ نب دمصلادبع لشهن وبأ انأ ءلامجلا روصنم
 دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا انأ ءهاشذاف نب دمحم نب دمحأ نيسحلا

 .ىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي نب فسوي ديزي وبأ انث «يناربطلا
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 رمعو ركب يبأ لضف باتك ١
 ًاضيأ هل ()امهنع هللا ىضر

 انأ ءليلخ نب فسوي انأ :لاق اذه ىيحي نب قاحسإ ىلع هتأرق

 دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انا «ينارارلا ءاجرلا يبأ نب ليلخ ديعسوبأ

 ةيرهاظلا يف طوطخموهو (أ/7“ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 مقرب نيلرب يفو به (6096) خيراتب (ب/8 8 1/١١ ق )٠٠١( عومجملا نمض

 ه٠ صةيرمعلا ةسردملا عيماجم سرهف رظنا (ه550) خيراتب (315) يف )١128(

 .(1:8تءالثإا

 لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالث و نيتنثا (577) ةنس ةرصبلاب دلو «يشرقلا ديعس وبأ. (0)

 ًاريخ ناكل فنصي مل ولو ةقث :مهيلعو انيلع هللا ةمحر يراخبلاو يئاسنلا لوق يبهذلا

 يتنثا 3١17( ةنس تام) ةنسلا دسأ هل لاقي «ثيدحلاب روهشم وه :يراخبلا لاقو ؛هل

 .(1 5 ريسلا) . (ةرجهلا نم ةثامثالثو ةرشع

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو عبس (471) ةنس دلو (6)

 «ىابدألا ءالضف نم هوبأ ناكو ءأرمعم ًارثكم ناكو ىل زاجأ :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 447/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبس )9١1( ةنس ةجحلا يذ يف يفوت

 .(أ/55 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)
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 انث «يناربطلا مساقلا وبأ انث ءظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ انأ ءدادحلا

 :الوأ روكذملا دهزلا باتك نمو

 نامثع يبأ نع «ينانبلا تباث نع «ةملس نب دامح انثدح 48

 موي نازيملاب ىتؤي) :لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع .يدهنلا

 :لاق «هتعسول َنهيف نمو ضرألاو تاوامسلا هتفك يف تعضو ولف «ةمايقلا

 «ىقلخ نم تئش نم :هناحبس لوقيف ؟اذهب نزت نم انبر :ةكئالملا لوقيف

 ْ . '"2(كتدابع قح كاندبع ام انبر :ةكئالملا لوقيف
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 (”9دنسملا باتك - 7”

 ("9يديمحلا ريبزلا نب للادبع ركب يبأ مامإلل

 نب فيطللادبع بلاط وبأ انأبنأ :لاق هيقابب ةزاجإو باتكلا رثكأل هيلع اعامس

 نب ىنغلادبع نب دمحأ ىلاعملا وبأ انأ :لاق دادغب نم ىطيبقلا نب دمحم

 طايخلا يلع نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأ انأ فيلع ًاعامس «ةفيئنح

 )١( ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس) رظناو (085/4 كردتسملا) يف مكاحلا هجرخأ 585/5

 مقر 44١(.

 يف طوطخم وهو (ب/ه4 سرهفملا مجعملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 رديح يفو «صقان وهو .ه ("484) خيراتب (قاك1) يف )6541١(2 ثيدح «ةيرهاظلا

 دنهلاب ةيديعسلا ىفو ءرشاعلا نرقلا نم (ق8١) ىف )/:٠*/9( ةينامثعلا ةعماجلاب «دابأ

 نم بختنملاو ١/2140/1نيكزس) رظنا «دنبويدب ةخسن هنمو (ه١11) خيراتب
 ماع «يمظعألا قيقحتب هنم لوألا دلجملا عبطو (198ص ثيدحلا تاطوطخم

 .574ت10١/؟ سسؤملا عمجملا (ه18)

 نيتئامو ةرشع عست (119) ةنس تام ؛«هتمامإو هقيثوت ىلع عمجملا «تبثلا مامإلا وه (9)

 515/٠١(. ريسلا رظنا) .ةرجهلا نم

 كيلا



01 

 وبأ انأ ,'"”بدؤملا رفعج نبا دمحم نب رافغلادبع رماط ربأ ' ان نأ .”ىرقملا

 هللا ىضر ةباحصلا ديناسم ىلع هركذف : يديمحلا ركب وبأ انث + 40 يدسألا
 «يديمحلا ثيدح نم ريثكلا انل عقو دقو ءريبكلاب سيل دلجم وهو .مهنع

 :ام كلذ نم ءولعلا اذه ةبسنب ًالصتم

 «بلاط ىبأ نب دمحأو .ءفرشم نب زعلا ىبأ نب دمحم انربخأ - كَ

 انأ «كرابملا نب نيسحلا انأ :اولاق ةءارقو [ب/41] ًاعامس رمع تنب ةريزوو
 انأ ءدمحأ نب هللادبع انأ ءرفظملا نب نمحرلادبع انأ ءىسيع نب لوألادبع

 «نايفس انث «يديمحلا انث «مامإلا ليعامسإ نب دمحم انث .فسوي نب دمحم

 : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ءصاقو يبأ نب دعس نب رماع انأ ,يرهزلا انث

 ه6 يبنلا يناتأف ءتوملا ىلع هنم تيفشأ ًاضرم ةكمب تضرم)

 .همامتب ثيدحلا ركذف 2*”(يند

 نب ميهاربإ :ةعبسلا خياشملا «لجرب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأ دقو

 ةقث حلاص :يناعمسلا لاق ؛ممأ هيلع ىلتو ءًارهد هللا باتك ميلعتل سلج :يبهذلا لاق )١(
 نم ةئامعبرأو نيعستو عست (414) ةنس مرحم يف تام .تامارك بحاص نقلم دباع
 .(5؟9١7/1 ريسلا) .ةرجهلا

 ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو سمخ ةنس .ةجحلا يذ نم عبارلا (18/15/4) دلو (0)
 ءهزمغي يروصلا هللادبع ابأ تعمسو ءهنع تبتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق
 «لوألا عيبر نم نيرشعلاو يداحلا 1 يف تام .«هفعض بجوي امب هركذيو

 ١١15/1١١(. دادغب خيرأت) ٠ ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث ةنس

 سراوفل يبأو ينطقرادلا لوق يبهذلا لفن ءةرجهلا نم نيتئامو نيعبس (110) ةنس دلو (©)
 سراوفلا وبأ لاقو .فاوصلا يلع يبأ لثم يانيع تأر ام : مهيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامثالثو نيسمخو عست (889) ةنس نابعش يف تام .ًانومأم ةقث يلع وبأ ناك

 185/1١5(. ريسلا) .ةرجهلا

 ًانيمأ ةقث ناك :بيطخلا لوق يبهذلا لقن .ةرجهلا نم ةئامو نيعست )١9٠( ةنس دلو (85)

 617/١(. ريسلا) .ًاينكر ًالقاع

 ام رظناو (#57) ثيدح (5) باب ضئارفلا باتك (5١1١ص) يف يراخبلا هجرخأ ()
 .ةذدعب

 اسلا



 نب ميهاربإ قاحسإ وبأو «مكاحلا ةزمح نب ناميلسو «يربطلا دمحم

 ,"'رجاتلا دمحم نب يلع نب ميهاربإو ؛''”يزاريشلا نب نمحرلادبع
 دبعو «يسلابلا نب يلع نب دمحمو «ناورم نب ناميلس نب دمحأو

 أ :نالوألا لاق «ةءارقو ًاعامس ."””يومألا ةملسم نب ىيحي نب ميحرلا

 «يواخسلا دمحم نب يلع انأ :نوقابلا لاقو «يزيمجلا نب هللا ةبه نب يلع

 روصنم نب يكم انأ «يفلسلا دمحم نب دمحأ انأ :الاق ًاروضح ناريخألاو

 .(ح) ءمصألا بوقعي نب دمحم انث «يريحلا نسحلا نب دمحأ انأ «يجركلا

 انأ :لاق ةرم ريغ ىتءارقب «ىتشدلا نب دمحم نب دمحأ انربخأو

 هللادبع تنب ىّنجت انتربخأ هيلع ًاعامس 229 جزألا دوعسلا ىبأ نب ىيحي

 نب دمحأ نب دمحم انأ «ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ 2 ةينابهولا
0 

 ىيحي نب ايركز انث :الاق رافصلا دمحم نب ليعامسإ انأ :؟"هيوقزر

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم ةثامتسو نيثالثو عبرأ (4*5) ةنس لوأ يف دلو )1١(

 ةنس «ةرخآلا ىدامج يف تام «ةوالتلا رثكو ةنسح ةزبو ةلالج اذ ناك :هيلعو انيلع

 1١9/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عبرأ 0/14

 (0/19/1؟/16) يف تام ءروقو نكاس لقاع لجر :يبهذلا لاق «ءيراصنألا قاحسإ وبأ (؟)

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عست ةنس «ةجحلا يذ نم رشع سداسلا

)). 

 «ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو نيتنثا (547) ةنس ناضمر يف دلو «يفوكلا دمحم وبأ (9)

 نبا نمز نم ًاميدق تازاجإلا يف بتكو ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق

 ةرشع عست )9١9( ةنس يف تام .«برتلا ىلع أرقيو «يفاوكلا لمعي ناكو رسيلا يبأ

 .(477/؟ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو سمخ (956) ةنس.دلو ءمساقلا وبأ (4)

 ىدامج يف تام ءهب سأب ال نسح خيش :امهيلعو انيلع هللا ةمحر راجنلا نبا
 .(5886/؟“* ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ )56٠0( ةنس «ىلوألا

 تيفوتو ءانل ةزاجإ :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يثيبدلا نبا لوق يبهذلا لقن ءبتع مأ (5)

 .(080/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو سمخ (61/8) ةنس «لاوش يف

 لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو سمخ (””86) ةنس دلو «نسحلا وبأ (5)
 تام «ةوالتلل اميدم داقتعالا نسح «ةباتكلاو عامسلا ريثك اقودص ةقث ناك :بيطخلا
 .(188/19/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع يتنثا )5١7( ةنس
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 .(ح) .'"”يزورملا

 وبأ انأ ءيلع نب رفعج انأ ءةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انربخأو
 انأ ءنارشب نب دمحم نب يلع انأ .ءيفقثلا مساقلا انأ .ءيفلسلا رهاط
 .(ح) ءزازبلا رصن نب نادعس انث «يرتخبلا نب ورمع نب دمحم

 «يزاريشلا نب دمحم نب دمحمو ءرفظم نب مساقلا انربخأو ١

 انأ .ناهبصأ نم ةباتك ءيدبعلا ميهاربإ نب دومحم انأ :الاق ًاعامس
 وبأ ظفاحلا يبأ انأ ءدمحم نب باهولادبع انأ «يمتسرلا سابعلا نب نسحلا
 ..برح نب يلع انث « "'رمع نب ىيحي نب دمحم انث «هدنم نب دمحم هللادبع

 نابيش نب دمحأ انث ؛ ؛" يسينتلا دمحأ نب نامثع انأ :ًاضيأ هللادبع وبأ لاقو
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 اولاق ىلعألادبع نب سنوي انث «يركسعلا ليعامسإ نب 58 انثو :لاق
 «برح نب يلعو ءرصن نب نادعسو «يزورملا ايركز :مهو «مهتتس

 هّللأ يضر هانأ نأ) صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع .يرهزلا نع «ةئييع

 )١( ةنس ءرخآلا عيبر يف تام ءهب سأبال :ينطقرادلا لوق يبهذلا لقن ىيحي وبأ )9070(

 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبس ١7/59 "(.

 «ةقث الإ هملعأ ال :امهيلعو انيلع هللا ةمحر مزاح يبأ لوق يبهذلا لقن ءرفعج وبأ (9
 .(”هال/6١ ريسلا) ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأ (50) ةنس «ناضمر يف تام

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخ )7١6٠0( ةنس دلو ءورمع وبأ (9
 ةزاجإلاب ىور دقو « ينغلا دبعل خيش ىلعأ وهو ءهرصمب دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا :هيلعو

 نم ةئامثالثو نيعبرأو سمخ (”48) ةنس «نابعش يف يفوت «نابيش نب دمحأ نع ًاضيأ
 .(477/16 ريسلا) .ةرجهلا

 انيلع هللا ةمحر نابح نباو مكاحلا هللادبع وبأ لوق يبهذلا لقن «نمؤملادبع وبأ (4)
 نامث (714) ةنس رفص يف تام ئطخي نابح نبا لاقو ,هللادبع وبأ هقثو :مهيلعو
 1545/١7"0. ريسلا) .نيتئامو نيتسو

 بيطخلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو سمخ (؟18) ةنس دلو ؛يئاطلا حلاص وبأ (5)
 .وحنلاو ةيبرعلا يف ًاسأر ناكو «ةمروأ نبا هقثو :هيلعو انيلع هللا ةمحر ميعن يبأ لوق

 5١6/١(. ؛دادغب خيرأت)

 ضحك



 [1/4؟] هاتأف ءتوملا ىلع هنم ىفشأ ًاضرم حتفلا ماع ضرم هنأ هربخأ هنع
 سيلو ءريثك الام يل نإ ءهللا لوسر اي :لاقف ءةكمب وهو هدوعي ه6 يبنلا
 :لاق ؟رطشلابف لاق .«ل» :لاق ؟يلام يثلثب قدصتأفأ «يتنبا الإ يئثري

 ءاينغأ كتثرو كرتت نإ كنإ ءريثك ثلثلاو ثلثلا» :لاق ؟ثلثلابف :لاق .«ال»
 ترجأ الإ ةقفن قفنت نل كنإ «سانلا نوففكتي ءةلاع مهكرتت نأ نم ريخ
 نع فلخأ هللا لوسر اي :تلق .«كتأرمإ يف ىلإ اهعفرت ةمقللا ىتح ءاهيف
 الإ ءهللا هجو هب ديرت المع لمعتف يدعب فّلخت نل كنإ» :لاق ؟يترجه
 كب رضيو ءماوقأ كب عفتني ىتح فلخت نأ كلعلو ءةجرد وأ ةعفر هب تددزا

 نكل .مهباقعأ ىلع مهدرت الو ءمهترجه يباحصأل ضما مهّللا .«نورخآ

 يزورملا ايركز ظفل اذه .2)ةكمب تام نأ هل ىثر .ةلوخ نب دعس سئابلا

 «ةنبا الإ ىنثرت تسيلو ًاريثك الام ىل نإ) رصن نب نادعس ظفلو «هقيرط نم
 :ًاضيأ هيفو .«ال» :لاق ؟رطشلابف :تلق ."ال» :لاق ؟هلك يلامب يصوأف
 كنإ» :لاق .اهنم ترجاه ضرأب تومأ نأ بهرأ ينإ «هللا لوسر اي :تلق

 ةياوربو .مدقت امك ثيدحلا ةيقب ركذو «ماوقأ كب عفتني ىتح ىقبت نأ كلعل

 ءهانقس امك يديمحلا نع .'"'”ضئارفلا ىف يراخبلا هاور اذه وحنب نيرخآلا

 يذمرتلاو ويش يب نب نامثع نع دواد وبأو "9هريغو ةبيتق نع ملسمو

 ,/"0ريعس نب نامثع نب ورمع نع يئاسنلاو وك مع يبأ نب دمحم نع

 هب ةنييع نب نايفس نع مهلك :«"”'هريغو رامع نب ماشه نع هجام نباو
 ةرشع عست ةنس ةكمب يديمحلا ةافو تناكو ءايلاع مهلك مهل الدب عقوف

 . هللا همحر «نيتئامو

 )١( ثيدح (9/8) باب يزاغملا باتك (408 940 ا/ص) يف يراخبلا هجرخأ )4509(.

 ثيدح (5) باب ضئارفلا باتك (69١5١©ص) يف (؟) )519/97(.
 .(15148 )8  ثيدح )١( باي ةيصولا باتك )١760/6( يف (9)

 .(5454) ثيدح (؟) باب اياصولا باتك (184/#) يف (:4)

 )51١١5(. ثيدح )١( باب اياصولا باتك (470/45) يف (6)
 .05155) ثيدح (7”) باب اياصولا باتك (551/6)يف (5)
 .(؟5704) ثيدح (0) باب اياصولا باتك (7/"40) يف (0

 اهو



 ثيدحلا بيرغ باتك 7
 ("”مالس نب مساقلا ديبع يبأ مامإلل 5 ١

 يف «يرعملا رضخ نب يلاعملا يبأ نب يلع نسحلا وبأ هب ينربخأ
 مظعمل عمسأ انأو مهيلع ةءارق «مهدانسإ نآلا ينرضحي ال نيرخآ ةعامج
 ربأ هعيمجب انأ :اذه يرعملا لاق .هيقابل ةزاجإو ؛هنم ًاريسي الإ باتكلا

 عقلا وي ل ايام معس ؛هباتك يف ليتاش نب هللدبع نب هللديبع

 انأ «ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ :«"”بتاكلا ناهبن
 نب ىلع نسحلا وبأ انأ «يناتسجسلا جلعد نب دمحأ نب جلعد دمحم وبأ

 .هللا همحر مالس نب مساقلا ديبع وبأ انث «يوغبلا زيزعلادبع
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 نآرقلا لئاضف باتك 4« 

 ءازجا ةعبرأ يف ًاضيأ اذه ديبع يبأل

 ءرمعملا بلاط ىبأ نب دمحأ سابعلا وبأ هب [ب/47] ينربخأ
 امهيلع ةءارق :يترافلا نسحلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ثدحملاو

 «9يشرقلا ىيحي نيسحلا يبأ ظفاحلا نب دمحم انأ :يقرافلا لاق :ءًاعامسو
 :لوألا انخيش لاقو ءًاعامس اقاب نب دمحأ نب زيزعلادبع انأ «يتءارقب

 تراس يتلا ةقنوملا فيناصتلا فنص «ةرجهلا نس ةئامو نيسمخو عبس (١ها/ل) ةنس دلو )١(

 نيرشعو عبرأ (7714) ةنس تام «لبج مامإ ةقث ءداهتجالا ةمئأ نم وهو «نابكرلا اهب
 440/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ة ةرشع ىدحإ )4١١( ةنس دلو (9)
 نم رخآ ناكو «تائيهلا يوذ نم .نسم لضاف ملاع خيش * وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامسمخو ةرشع ىدحإ )01١( ةنس لاوش يف تام «ناذاش نبا نع ىور

 )لل ريسلا) .ةرجهلا

 نم ةئامتسو نينامثو تس (585) ةنس ءرخآلا عيبر يف يفوت .«تاقفاولا جرخو بتك (؟)
 .(”949/8 تارذشلا) .ةرجهلا
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 يبأ نبا بجنألاو «''”بيبطلا زورهب نب دوعسم نب دمحم ركب وبأ انأبنأ
 انيلإ مهباتك يف يطيبقلا نب دمحم نب فيطللا دبعو ,يمامحلا تاداعسلا

 اعامس يسدقملا دمحم نب رهاط ةعرز وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق ءدادغب نم

 نب ريبزلا هللادبع وبأ انأ «يمّوقملا نيسحلا نب دمحم روصنم وبأ انأ هيلع
 هيورهم نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انأ "”يريبزلا دمحأ نب دمحم

 ديبع وبأ انث 29 يكملا زيزعلادبع نب يلع انث «””ينيوزقلا زازبلا
 .هركذف مالس نب مساقلا

 ولعلا نم مدقت ام ةبسنب ًالصتم ديبع يبأ ثيدحب ينربخأ دقو - 4؟

 ينادمهلا رفعج انأ :لاق ًاضيأ يتءارقبو ًاعامس ءةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ
 وبأ مامإلا انأ «ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا ةنس يفلسلا رهاط وبأ انأ ءًاعامس
 نب نيسحلا هللادبع وبأ انأ 2 ناجنزب هب ةيوجنز نب دمحم نب دمحأ ركب

 انث ءزيزعلادبع نب يلع انأ ءيفقثلا نوراه نب دمحم انأ :'"'"يكاتفلا دمحم
 رمع نبا نع «ءرائيد نب هللادبع نع رفعج نب ليعامسإ انث ءمساقلا ديبع وبأ

 الف مارح وهو نهلتق نم سمخ» :لاق كيو ّيبنلا نع ءامهنع هللا يضر

 مذ باتكو «يمرادلا باتكو ءدبع دنسم بتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (؟١)

 سمخ (588) ةنس ناضمر يف تام .ًاتقو تقولا يبأ نم عامسلاب دادغبب دّرفت «مالكلا
 .(* 0/957“ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو

 ةئامثالثو ةرشع تس (*”915) ةنس ىفوت «ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق (6)
 ١ .(55/18 ريسلا) .ةرجهلا نم

 قارعلا ىلإ هلو ءًايلاع ديبع يبأل نآرقلا لئاضف هقيرط نم انعمس :يبهذلا لاق 6
 نم ةئامئالثو نيئالثو سمخ (6*7) ةنس يفوت ءًلزانو ًايلاع دعي ال ام بتكو ؛ناتلحر
 .(89ة١/5© ريسلا) .ةرجهلا

 لجأ وهو تام ىتح مالس نب ديبعابأ مزل «ةقث دنسم خيش ؛«يوغبلا نسحلا وبأ (4)

 049/١(. ةياهنلا ةياغ) .مهتبثاو هباحصأ

 عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ثالث (407) ةنس دلو (©)

 ناك : ظفاحلا هيوريش نبا لوق لقنو ءًايلاع يبلغتلا نوراه نبا نم «ديبع يبأ بيرغ
 .(85/19 ريسلا) .ناجنزب هنم انعمسو ءراد رهش ىنباب هيلإ تلحر ًانقتم ًاهيقف

 ةئامتسو ةرشع نامث (514) ةنس .ةدعقلا يذ يف يفوتو ءثدحو عمس يئائقلا :هلعل (5)
 .(58/# ةلمكتلا) .ةرجهلا نم

353536 



 .'"روقعلا بلكلاو ةءادحلاو بارغلاو ةرأفلاو برقعلا .هيلع حانج

 نب دمحمو ءروكذملا ناميلس ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 بلاط يبأ نب دمحأو ءدعس نب ىيحيو ركاسع نب مساقلاو «يزاريشلا

 وبأانأ «دادغب نم يعيطقلا دمحأ نب دمحم انأبنأ :مهلك اولاق «مهريغو

 نب نسحلا ىلع وبأ انأ «هيلع ًاعامس :«'"”ىكملا دمحم نب دمحأ سابعلا

 انث © يسقبعلا ميهاربإ نب دمحأ نسحلا وبأ انأ :"”يعفاشلا نمحرلادبع

 نب ليعامسإ انث «يكملا روبنز نب دمحم انث ؛'””يلبيدلا ميهاربإ نب دمحم

 .مدقت امك هركذف «رانيد نب هللادبع انأ ءرفعج

 يلاعم نب ىسيعو ةزمح نب ناميلس :ًاضيأ ًايلاع ًالصتم هانربخأو
 انتربخأ «ىسيع نب لوألادبع انأ ءًاعامس ىتللا نب هللادبع انأ :الاق ىتءارقب
 انث «يوغبلا هللادبع انث «حيرش يبأ نب نمحرلادبع انأ «دمصلادبع تنب يبيب

 رمع نبا نع «رانيد نب هللدبع نع «كلام ىنثدح «هللادبع نب بعصم

 ؛عفان نع «كلام ينثدح :لاق بعصم ىلإ هبو «هلثمب ءامهنع هللا يضر
 سيل باودلا نم سمخ» :لاق [أ/5"] #8 هللا لوسر نأ ءرمع نبا نع

 هللادبع نع «يراخبلا هاور .مدقت امك نهركذف «حانج َنهلتق يف مرحملا ىلع

 .ًاقحال هجيرخت رظنا )١(

 راجنلا نبا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث (454) ةنس دلو (9)

 حلاص ةقث خيش :يناعمسلا لوقو ءًادباع ًادهاز ًاقودص ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (084) ةنس تام ءهلثم فارشألا يف تيأر ام « عضاوتم

 31/9١#"(. ريسلا) .ةرجهلا

 ءعامسلا ريثك ةقث لدع :يلع يبأ نع ظفاحلا ليعامسإ لوق يناعمسلا نع يبهذلا لقن (5)

 85/1١8"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثا (4/7) ةنس تام

 يزجسلا رذ يبأ قيثوت يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع يتنثا ("17) ةنس دلو (5)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو سمخ (408) ةنس تام ءمهيلعو انيلع هللا ةمحر

4/1)). 

 ءهتقو يف مرحلا دنسم ناك :يبهذلا لاق ءدنهلا ميلقإ يف ةدلب :لبيدلاو ءرفعج وبأ ()

 9/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو نيتنثا (377”7) ةنس يفوت

 نحو



 و رانيد نبا نع «كلام نع ١ ىبنعقلا

 ,"”فسوي نب هللادبع نع ءًاضيأ يراخبلا هاورف عفان قيرط امأو

 كلام نك مهتنالل ,؟40ةيبتق نع ؛ يئاسنلاو ٠ 020 0 نب ىبحي نع 0

 هيف ًايلاع الدب عقوف ب ليعامسإ نع ءامهريغو ةييتقو « ىيحي نب ىيحي
 . ًاضيأ

 نع ءملسمو 5 ””جرفلا نب غبصأ نع .«يراخبلا ًاضيأ هجرخأو

 3 4في
 نع « بهو نبا نع مهتثالث «٠ *”هيهاربإ نب ىسيع نع «يئاسنلاو 4 ”ةلمرح

 نع .ةصفح نع ءرمع نبا هيبأ نع ءملاس نع .يرهزلا نع «سنوي
 . 35 ىيبنلا

 باحصأ نم هاعمس هيف ّيخيش نأكو «قيرطلا هذه نع ًايلاع انل عقوف

 .ةنملاو دمحلا هللو «ةثالثلا ةمئألا

 عبرأ ةئس هللا ةمحر ء مالس نب مساقلاديبع يبأ مامإلا ةافو تناكو

 .نيتئامو نيرشعو
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 )١( باب قلخلا ءدب باتك (574 ص) يف )١5( ثيدح )3816(.

 )0( ثيدح (9/) باب ديصلا ءازج باتك (”55 ص) يف )1495(.

 )©( ثيدح (9) باب جحلا باتك (868/5) يف )5لا  1198(.

 .(1858) ثيدح (817) باب جحلا كسانم باتك (5//14) يف (4)

 ١188(.  ال4) ثيدح (9) باب جحلا باتك (869/5) يف ()

 .(1474) ثيدح (ا/ل) باب ديصلا ءازج باتك ("7”57 ص) يف ()

 .( 15٠١ _ال") ثيدح (9) باب جحلا باتك (86/8/؟9) يف 4

 .(7/8410/9) ثيدح )/١29( باب جحلا باتك ("1//41) ىربكلا يف ()

 ضخ



 (١)دتسم باتك 0-08

 دمحم ىبأ ظفاحلا

 ءففخ هنكلو ديمحلادبع همساو ,'"ىشكلا رصن نب ديمح نب دبع

 .ريبكلا هدنسم نم بختنملا وهو

 دمحم وبأو «موتكم نب ليعامسإ ادفلا وبأ :ةثالثلا خياشملا هب ينربخأ

 ىلع اعامس «بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا وبأو «نمحرلادبع نب ىسيع
 تايثالثلا نم هيف امب ينربخأو «ةرم ريغ نيرخآلا ىلع يتءارقبو «لوألا

 .«سدقملا تيبب ءركش نب رمع نب دمحأ ةنبا بنيز دمحم مأ «تاقفاوملاو

 ادفلا وبأ طقف تايثالثلابو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش تاقفاوملابو
 يقابل ةزاجإو «ءكلذل مهيلع يتءارقب ءركاسع نب هللا رصن نب ليعامسإ

 . نب دمحم نب يلعو «يلبرإلا فسوي نب دمحم اضيأ ينزاجأو «باتكلا
 «يتللا نب رمع نب هللادبع اجنملا وبأ انأ :مهلك اولاق ءامهريغو نوراه
 نب نمحرلادبع ثيدح لوأ نم هتافف بلاط يبأ نبا ىوس ءهيلع ًاعامس

 : ىلإ «يميتلا نامثع

 ءىرما كالمأ دهش نم» :هدنسم رخاوأ ىف رمع نبا ثيدح 4#

 ناك هنإف ركاسع نبا ىوسو ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإلاب هنع هاورف «ملسم
 ءاضيأ ناميلس انخيشو «بلاط ىبأ نب دمحأ :لاقو .ةسماخلا يف ارضاح

 انأبنأ :ًاضيأ ناميلس لاقو ءزورهب نب دوعسم نب دمحم ركب وبأ انأبنأ

 سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فلؤملا هركذ ريبكلا دنسملا :يلشعرملا لاق )١(

 ناملكوربل بدألا خيرات) يف هتاطوطخم نم انلصوام رظناو ءالماك انلصي مل 60
 فورعملا هرصتخم عبط (؟١/157/1١5ةيبرعلاب نيكزسل ثارتلا خيراتو؟81//١ليذلا ةيناملألاب

 «ةيابلش قيقحتب(408١) ةنس تيوكلا يف (ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا) مساب

 .(”ت9؟/١ سسؤملا عمجملا) .يئارماسلا قيقحتب )١108( ةنس توريب يفو

 قلخ هنع ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءلاوجلا ةجحلا ظفاحلا مامإلا (7)

 لوق لقنو .هنم بختنملا انل عقو يذلا هدنسم يفو ءريبكلا هريسفت يف نيروكذم ريثك
 نم نيتئامو نيعبرأو عست (؟544) ةنس تام ءفنصو عمج نمم ناك :متاح يبأ

 7388/١7(. ريسلا) .ةرجهلا
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 نب ميهاربإ اتنبا ''ءاريمحو ءامسأو .دادغب نم يرونيدلا مرك نب رمع

 نب لوألادبع تقولا وبأ انأ :مهتسمخ اولاق «ناهبصأ نم ةدنم نب نايفس

 نب [ب/4*] نمحرلادبع نسحلا وبأ انأ «هيلع ًاعامس ءىفوصلا ىسيع
 وبأ انأ ءههيومح نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ انأ ءرفظملا نب دمحم

 نم دنسملا اذهو ءهركذف ظفاحلا ديمح نبدبع انث «ميزخ نب ميهاربإ قاحسإ
 ضعب يف يراخبلا كراش اذه ديمح نبدبع نأل بتكلا نم يل عقو ام ىلعأ
 «قازرلا دبعك «يراخبلا مهقلي مل ةعامجب هنع درفناو «رابكلا هخويش

 رثكأ دقو «مهريغو يسفانطلا ديبع ينبا دمحمو ىلعيو «نوع نب رفعجو
 ىوو ًاضيأ يراخبلا نأ ليقو ءامهيباتك يف هنع ةياورلا نم يذمرتلاو ملسم
 :لاق ام هتاقفاوم نويع نمو «هحيحص يف هنع

 نب سنأ انث «ةداتق نع «نابيش انث ءدمحم نب سنوي انثئدح 5

 نم له :لوقت منهج لازت ال” :لاق و هللا يبن نأ ءهنع هللا يضر كلام

 ىوزيو .كتزعو طق طق :لوقتف .همدق ةزعلا بر اهيف عضي ىتح ديزم
 .ديمح نب دبع نع .'"”يذمرتلاو .'"”هلسم هاور «ضعب ىلإ اهضعب

 ءدعس نب رماع نع «يرهزلا نع ءرمعم انأ «قازرلادبع انثدح 6

 .(اقسيوف هامسو غزولا لتقب 6 ّيبنلا رمأ) :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع

 .هب '””ديمح نبدبع نع ملسم هاور

 كلام نب سنأ نع «ليوطلا ديمح انأ «نوراه نب ديزي انربخأ - 45
 هلتاق لاتق لوأ نع تبغ :لاقف ردب لاتق نع باغ همع نأ هنع هللا يضر

 املف ءعنصأ فيك هللا نيريل ًالاتق يندهشأ ىلاعت هللا نئل يو هللا لوسر

 هب ءاج امم كيلإ أربأ ينإ مهّللا :لاقف ءنوملسملا فشكنا دحأ موي ناك

 ةءارق دمحأ نب دمحم نع (081) ةنس تثدح ةثدحم :لاقو (رّيمح) مالعألا يف )١(
 015/١(. ءاسنلا مالعأ) .يسدقملا دحاولادبع نب دمحأ نب يلع اهنع ثدحو ؛هيلع

 .(5848) ثيدح )١1( باب اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك (51487/4) يف (؟)

 .("915) ثيدح (01) باب نآرقلا ريسفت باتك (7940/05) يف (5)

 .(57988 - )١44 ثيدح ("8) باب مالسلا باتك )١1/58/4( يف (:)
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 مث - هباحصأ ينعي  ءالؤه عنص امم كيلإ رذتعأو - نيكرشملا ينعي  ءالؤه
 دحأ نود ؟؟ااهازجان) - هنع هللا يضر ذاعم نبا ينعي دعس هيقلف مدقت
 عضب هيف .دجوف «عنص ام عنصأ نأ عطتسأ ملف :لاق كعم انأ تلق :لاق
 يفو هيف لوقن انكو :لاق ءمهسب ةيمرو .حمرب ةنعطو ءفيس ةنرض نونامثو

 ينعي :ديزي لاق "”4ٌرَِنَب نم منيو ُمَبحح ىَصق نم مهني ِينا## :تلزن هباحصأ

 نع يذمرتلا هاور ءهنع هللا يضر رضنلا نب سنأ وه ءاذه سنأ مع قيآلا

 دحأ وهو هلبق نيذلاك «نيتجردب ةيلاع هل ةقفاوم عقوف 2 0و ديمح نيبدبع

 نوعبسو دحأ تاقفاوملا نم باتكلا يف ام ددعو ءًاضيأ باتكلا تايئثالث
 :لاق ام ًاضيأ اهنمو :ًاثيدح نوسمخو عضب تايثالثلا نمو ًاثيدح

 تلق :لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ انأ ءنوع نب رفعج انربخأ - 47
 :لاق ءمعن :لاق ؟بازحألا ىلع اعد كو هللا لوسر ناكأ :ىفوأ يبأ نبال
 بازحألا مزها «بازحألا مزاه «باسحلا عيرس .باتكلا [/44] لزنم مهّللا»
 . '*”«مهلزلزو

 هنع هللا ىضر رباج نع ءركب وبأ انث ءديبع نب ىلعي انثئدح
 وبأ .(ةدسلا ىلإ رظنن نحنو برغملا 6# هللا لوسر عم يلصن انك) :لاق
 ,©نابح نبا هقثو ءرشبم نب لضفلا همسا «يراصنألا يندملا وه اذه ركب
 لاقو ءهثيدح بتكي يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو «هريغو نيعم نبا هفعضو

 )١( دعس هيقلف) يذمرتلا دنع ديمح نب دبع ةياور يفو ءلصألا يف اهتأرق اذكه فقال: 

 ؟نيأ :ورمع ابأ اي :لاقف ذاعم نب دعس هلبقتساف) رخآ قيرط نمو (؟تلعف ام يخأاي
 ريسفت باتك (”49 0744/0 يذمرتلا نئنس) .(دحأ نود اهدجأ ةنجلا حيرل ًاهاو :لاق

 ثيدح ("5) باب نآرقلا )5900” 901”(,

 .بازحألا ةروس نم (؟) ةيآلا (؟)
 نسح ثيدح اذه :لاقو (”92501) ثيدح (؟4) باب نآرقلا ريسفت باتك (749/8)يف (©)

 ٠ عيحعص
 )5١  ثيدح (7) باب ريسلاو داهجلا باتك (175/) يف ملسم مامإلا هجرخأ (4)

1 00)). 

 .(795/68 تاقثلا) رظنا (0)

 ضرب
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 نيتئامو نيعبرأو عست ةنس هللأ همحر دلديمح نيبدبع يفوت .٠ نيل : هعرر وبا
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 باوبألا ىلع دنسملا باتك الآ

 دمحم يبأ مامإلل

 .يدنقرمسلا يمرادلا مارهب نب لضفلا نب نمحرلادبع نب هللادبع

 ءموتكم نب فسوي نب ليعامسإ ةسمخلا خياشملا هب ينربخأ

 ينغلادبع نب مساقلا يبأ نب دحألا دبعو «يلاعم نب نمحرلادبع نب ىسيعو
 ءعمسأ انأو مهيلع ةءارق ركسع نب يلع تنب ةيدهو «تاكربلا وبأ ينارحلا

 سابعلا وبأو «كلذ دعب ىسيع ىلع هتأرق مث ءةرشع ىدحإ ةنس ًاعيمج

 .ًاضيأ هيلع يتءارقب بلاط يبأ نب دمحأ

 نمو ءًاثيدح رشع ةسمخ يهو تايثالثلا نم هيف امب ينربخأو

 هيفو هيلاوع نم ىقتنم ءزجبو ءأرثأو ًاثيدح نورشعو ةتس يهو تاقفاوملا
 ءمكاحلا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ءراثآ ةرشعو ًاثيدح نوعبسو ةعبرأ

 طقف تايثالثلابو ءامهنم لك ىلع يتءارقب ركش نب دمحأ ةنبا بنيزو

 .مهنع باتكلا يقاب ةياور ةثالثلا ينزاجأو ءركاسع نب هللا رصن نب ليعامسإ

 نب دمحم يبأ نب ىسيعو .يلبرإلا فسوي نب دمحم ينزاجأ كلذكو

 دمحم وبأو «نوراه نب دمحم نب يلعو .يحلاصلا يراغملا قازرلادبع

 اجنملا وبأ انأ :مهلك اولاق «شارفلا ليلخ نب يلع نب رمع نب نسحلا

 ركاسع نبا الإ ةئامتسو نيثالثو ثالث ءةنس هيلع ًاعامس يتللا نب هللادبع

 لاستغإ باب نم هتافف بلاط يبأ نبا ىوسو ءاروضح الاقف ليلخ نباو

 نع يهنلا باب ىلإ ءضيحت نأ لبق اهيلع لسغلا بجو اذإ ضئاحلا
 هنع هاورف ةقرو ةرشع عضب ردق كلذو ءدجسملا ىلإ جرخ اذإ كابتشإلا

 ديمح نب دبعل ًايئالث هثيدح عقي :يبهذلا لاق (57 //55  ليدعتلاو حرجلا) رظنا )١(

 .(54//71/9 نازيملا)

 "و



 نب دمحم انأ «ناميلس انخيشو وه ًاضيأ لاقو ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإلاب
 مرك نب رمع صفح وبأ انأ ءًاضيأ ناميلس لاقو ءهركذ مدقتملا زورهب
 :مهتعبرأ اولاق 2"''يبلعلا ناسح نب ىيحي نب ايركز ىيحي وبأو .«يرونيدلا
 نمحرلادبع نسحلا وبأ انأ «هيلع ًاعامس .ىسيع نب لوألادبع تقولا وبأ انأ
 رمع نب ىسيع نارمع وبأ انأ «يومحلا هللادبع دمحم وبأ انأ .يدوادلا

 ريظن باتكلا اذهو .«ىمرادلا نمحرلادبع ب/#44 نب هللادبع انأ «يدنقرمسلا

 هتاقفاوم نويع نمو «ةريثك دئاوف هيفو «ثيداحألا ولع يف ديمح نبدبع دنسم
 ْ :لاق ام

 نب ماشه نع «لالب نب ناميلس انث ء.ناسح نب ىيحي انربخأ 9
 عوجي ال» :لاق هيي ّيبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع «ءةورع

 . (رمتلا مهدنع تيب لهأ

 .معنا :لاق لو يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ة ةشئاع نع هبو ٠

 امهانقفاوف يمرادلا نع ًاعيمج ."””يذمرتلاو ؛'"”ملسم امهاور «لخلا مادإلا

 ىنربخأ .يرهزلا نع ءبيعش انأ .عفان نب مكحلا انربخأ ٠١

 مهب ىلصف سمشلا تغاز نيح جرخ ك6 ّيبنلا نأ) هه كلام نب سنأ

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نامث (244) ةنس لوأ يف دلو «ينوطالقسلا )١(
 ًاتكاس ناكو «بيجنلا يبأ خيشلا طابر ةيفوص نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 بلطي رخآلا يف ناك دقو ءدبع دنسم ةقبط يف قحلأ همسا تيأر ءاباوج الإ ملكتي ال
 يف تام 0 م باتكو ٍيمرادلا ٠ باتك ةعامج عمسف هب + حرصيو ًارجأ 530 ىلع

00000 

 )١915 5١45(. ثيدح (15) باب ةبرشألا باتك )/١15١18( يف لوألا ثيدحلا (؟)
 .(5081 )154  ثيدح (”0) باب ةبرشألا باتك )١177131/5( يف يناثلا

 يف يناثلا «(21818) ثيدح )١97( باب ةمعطألا باتك )5١4/4( يف لوألا ثيدحلا (6)
 .(184140) ثيدح (98) باب ةمعطألا باتك ((/5)

 ف



 نب مكحلا نع ؛يراخبلا هجرخأو .2"”هب يمرادلا نع ؛ملسم هاور (رهظلا
 .تاقفاوملا نسحأ نم وهو «هيف امهانقفاوف "”ناميلا يبأ اذه عفان

 نب ىيحي نع «بهو نب هللادبع نع دمحم نب ناورم انربخأ - 5
 :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛هيبأ نع «عفان نب ركب يبأ نع ءملاس

 سانلا رمأو ءماصف هتيأر ينأ 8 هللا لوسر تربخأف «لالهلا سانلا ىءارت)

 . مدقتامك يمرادلا نع .'"”هننس يف دواد وبأ هاور (مايصلاب

 نع ءايركز نب ليعامسإ انث ءهروصنم نب ديعس انربخأ - 6*
 يلع نع .«يدع نب ةيجح نع «ةبتع نب مكحلا نع «رانيد نب جاجحلا

 هتقدص ليجعت نع #4 ّئبنلا لأس هنع هللا ىضر سابعلا نأ) هنع هللا ىضر
 ,(©روصنم نب ديعس نع «دواد وبأ هاور (كلذ ىف هل صخرف  «لحت نأ لبق

 فالتخا عم امهل ةقفاوم عقوف هب ©”يمرادلا دمحم يبأ نع .يذمرتلاو

 :ًاضيأ باتكلا تايثالث نمو ءامهيخيش
 هنأ هنع هللا ىضر سنأ نع «ديمح انث «نوراه نب ديزي انربخأ 65

 . "”«جحو ةرمعب كيبل» :لوقي ل هللا لوسر عمس

 :لاق . تجوزت :لاق ؟ميهم : ةرفص نم ًاءوضو هيلع ىأرو : هنع هلللأ يضر

 «نيروهشملا ظافحلا نم اريبك امامإ اذه يمرادلا ناكو "”«ةاشب ولو ملوأ»
 نينامثو ىدحإ ةنس هدلومو «نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس ةيورتلا موي تام

 . هللا ةمحر «ةئامو

 )١( ثيدح (1/) باب لئاضفلا باتك (18"# ء187/4) يف )15 - 3884(.

 ثيدح (؟9) باب ملعلا باتك (8١1ص) يف (؟) )47(.
 .(5945) ثيدح )١5( باب موصلا باتك (/05/5) يف (9)

 )١594(. ثيدح (؟١) باب ةاكزلا باتك (70768/5) يف (54)

 .(598) ثيدح ("ل) باب ةاكزلا باتك (04/#) يف ()

 .(1177 - 148) ثيدح (119) باب جحلا باتك (408/؟) يف ملسم هجرخأ (5)

 .(5059) ثيدح )١( باب عويبلا باتك (4١5ص) يف يراخبلا هجرخأ (0

 اففرب



 ناك نيباتكلا [أ/45] نيذه هقيرط نم انيور يذلا يتللا نب اجنلا وبأو

 عامسإلل قشمد ىلإ لحرو «هتاعومسم رثكأب درفنا ؛نيرمعملا تاقثلا نم
 نيذهب تقولا يبأ نع اهب ثدحف «نيثالثو ثالث ةنس يديبزلا نبا دعب ءاهب

 نب ديعس نع ءازجأ ةدعبو «يراخبلا حيحص نم ريخألا عبرلابو ؛نيباتكلا

 كركلاو بلحب ًاضيأ ىورو «نيرخآ ةعامجو 2"ىئاطلا حوتفلا يبأو ءانبلا

 دادغبب تامو ؛«ةئامسمخو نيعبرأو سمخ ةنس هدلومو «دالبلا نم امهريغو

 «ةئامتسو نيثالث سمخ ةنس ىلوألا ىدامج رشع عبار يف ءاهيلإ هعوجر دعب

 هباحصأو «ةزاجإلاب نورخآ ةعامجو ءانخويش نم ةرشع عامسلاب هنع انثدح

 مهيلع هللا ةمحر ءيخويش نم هتيقل نم ىلعأ يديبزلا نبا باحصأو

 . نيعمجأ
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 ('97ةمعطألا باتك  ا/ا/

 ديعس يبأ مامإلل

 ()7ظفاحلا ىمرادلا ديعس نب نامثع

 :لاق هيلع ًاعامس «؛ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ يضاقلا هب ينربخأ

 نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (41/8) ةنس دلو «يناذمهلا ىلع نب دمحم نب دمحم )١(
 نيسمخو سمخ (068) ةئس تام «ةروهشملا نيعبرألا بحاص :ىبهذلا لاق «ةرجهلا

 50/9١*(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 يبهذلاو (ب/59 سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا)» فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 رظنا ءانلصي مل هباتك نأ رهظيو 7 ريسلا ىفو 27١ 4/7هخويش مجعم) يف

 .(١1"6ت#*80/7 سسؤملا عمجملا) .(١/071/4نيكزس)

 ام :يشمعألا لوق يبهذلا لقن «ثيدحلا بلط يف ميلاقألا فوطو «نيتئاملا لبق دلو (*)

 لوقو .يوسفلا بوقعيو «ديعس نب نامثعو «ىيحي نب دمحم لثم نيثدحملا يف تيأر
 ةجحلا يذ يف تام «هتومو هتايح يف هب ىدتقي ًامامإ ديعس نب نامثع ناك :يدوراجلا

 .("319/17 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نينامث )78٠0( ةنس

84 



 نيسمخو ثالث ةنس ءاعامس ىفوصلا لوألادبع تقولا وبأ انأ «ةئامتسو
 يولضفلا سابعلا نب نيسحلا نب دمحم هللادبع وبأ انأ .ةئامسمخو
 نب دمحم نب دمحأ دماحوبأ انأ «ةئامعبرأو نيتسو سمخ ةنس '""”جنسوبب

 انث 2 "”يزدنهقلا فسوي نب بلطملا دمحموبأ انأ ,'"'”يورهلا يرشبلا دمحأ

 : هلمو «ىمرادلا ديعس نب نامثع

 نع «ءديعس انث ءديلولا وبأ يسلايطلا كلملادبع نب ماشه انثدح - 5
 نم بارج ىلد) :لاق هنع هللا يضر لفغم .نب هللادبع نع «لاله نب ديمح

 (©(تييحتساف 6# هللا لوسر اذإف تفتلاف هذحآل تبهذف ءربيخ موي محش
 نيتئامو نينامث ةنس ةجحلا يذ ىف ءظفاحلا يمرادلا نامثع ةافو تناكو

 ركب يبأ مامإلا فيناصت

 600 شرقلا ايندلا ىبأ نب ديبع نب دمحم نب هللادبع

 ةئامثالث نم ديزأ «ةريثكلا عاونألا يف ةديفملا فيناصتلا نم هلو
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 عمجملاو 004/١ ريسلا) .يرجسلا لوألادبع تقولا يبأ خويش يف يبهذلا هركذ )١(
 ا

 .(90/9 عمجملا) ركذ نّمع ىور (؟)

 عبرأ (54) ةنس تام «يمرادلا ديعس نب نامثع عمس ؛ةاره دنسم :يبهذلا لاق م
 ١5/*١6(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو

 .(18#) ثيدح (؟١) باب سمخلا ضرف باتك (547ص) يف يراخبلا هجرخأ (5)
 اهيف ءًادج ةريثك هفيناصت يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم نيتئامو نينامث )58٠١( ةنس دلو (©)

 بترو (؟١) دعو ايندلا يبأ نبا فيناصت نم هل عقو ام ركذو .بئاجعو تابخم
 عم هنع تبتك : :متاح يبأ نبا لوق لقنو ءًافصم (150) تغلبف مجعملا ىلع ىلع هتافنصم

 ءاش نإ ًادحأ سلاج اذإ ايندلا يبأ نبا ناك :هريغ لاقو .قودص :يبأ لاقو «يبأ
 .(" 17/1 ريسلا) .رابخألاو ملعلا يف هعسوتل .دحاو نآ يف هاكبأ ءاش نإو هكحضأ

"0/6 



 (')ركشلا باتك - 7
 نآزج هل

 نب دمحم انأ :لاق يتءارقب مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 ةنس «سماخلا يف انأو هيلع ًاعامس «يلبرإلا هللادبع وبأ ملسم نب ميهاربإ

 وبأ انأ :تلاق يربإلا دمحأ تنب ةدهش ةبتاكلا انتربخأ :لاق «ةثامتسو نيثالث

 .(ح) .فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ نيسحلا

 [ب/45] يومرألا دماح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ىنربخأو

 «بساحلا نب يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ انأ :لاق يتءارقب ؛يفوصلا

 «يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا مامإلا يدج انأ ؛هيلع ًاعامس

 انأ :فسوي نباو وه لاق «يراصنألا مالسلادبع نب دمحم لضفلا وبأ

 .(ح) «يفرحلا هللاديبع نب نمحرلادبع مساقلا

 نب نسحلا انأ «"”شيشخ نب ميركلادبع نب دمحم انأ :ًاضيأ يفلسلا لاقو
 . ايندلا يبأ نبا انث «داجنلا نسحلا نب ناملس نب دمحأ انأ :الاق ناذاش نب دمحأ
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 (”7لكوتلا .باتكو 204
 دحاو ءرج يف هل

 نب دمحأو ءمكاحلا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش هب ينربخأ

 بتكلا رادب طوطخم (ب/“8ق سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ةدع عبط ١"( - ١1ق) ثيدح (*”45) مقرب ةيرهاظلابو .ءثيدح )١5894( مقرب ةيرصملا

 .(4تا١١؟/١ سسؤملا عمجملا) .ةققحم تاعبط

 ةاور نم وهو «.حيحص هعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يدادغبلا دعس وبأ (؟)

 نم ةئامسمخو نيتنثا ةنس .ةدعقلا يذ رشاع )005/11/٠١( يف تام «ةفرع نبا ءزج

 550/١9(. ريسلا) .ةرجهلا

 يف هتاطوطخم رظنا (ب/8 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ()

 ,رهزألاب )١84 ةنس تاعبط ثالث عبطو “/١77( ةيبرعلاب ناملكوربل بدألا خيرات)

 .(8تالالء 559/١ سسؤملا عمجملا) .ةرهاقلاب 1٠5 «تيوكلاب 4

 "اوك



 ناردب نب بوقعي نب دمحم هللادبع وبأو «روكذملا يومرألا دمحم

 يلع نب رفعج انأ :لوألا لاق ءمهنم لك ىلع يتءارقب :« '"”يدئارجلا
 .(ح) ١ يكم نب نمحرلادبع انأ :نارخآلاو «ئرقملا

 نباو رفعج نع «ةزاجإلاب دعس نب دمحم نب ىيحي ىلع ًاضيأ تأرقو

 .(ح) «يفلسلا رهاط وبأ انأ :الاق يكم

 نب رصن حلاص وبأ انأبنأ :ًاضيأ دعس نباو ناميلس انخيش لاقو
 2 ينسوجلا دمحأ نب ليلخو «يليجلا رداقلادبع خيشلا نب قازرلادبع
 جرفلا يب بأ مامإلا نب يلع مساقلا وبأ انأبنأ :ًاضيأ ناميلس لاقو

 تلاق دمحأ تنب ةدهش انتربخأ :مهتثالث اولاق .«"”يزوجلا نب نمحرلادبع
 نيسحلا وبأ انأ ءرطبلا نب دمحأ نب رصن باطخلا وبأ انأ :يفلسلاو يه

 انث .؟©9ىعذربلا ناوفص نب نيسحلا ىلع وبأ انأ «ءنارشب نب دمحم نب ىلع
 ْ ْ .ايندلا يبأ نبا
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 : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ٍءةرجهلا ْس امتسو ني تل دنس ةنس , دلو قفز

 رف تذل « خويشلا مجعم) . ةرجهلا نم . ةئامعبسو نيرشع 59 ( ةنس ءةجحلا ( يذ يف

 نبا نم عمسو «ةعامج ىلع تاءارقلا أرق :هيلعو انيلع هللا ةمحر دامعلا نبا لاق (؟)

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ (5) ةنس لوألا عيبر يف يفوت «ةفئاطو يطبلا

 .(15/ه تارذشلا)

 خيشلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع وأ عست ةنس يف دلو «يميتلا يشرقلا (*)

 رشع ثلاث (4/179//091)يف تام ؛مالسإلا خيش رسفملا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا

 هور 2 نش تل ريسلا) . ةرجهلا نم ةنامسمخو نيعستو جس «ناضمر

 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامئالثو نيعبرأ 0-0 ) ةنس «نابعش يف يفوت ًاقودص

 .(؛ 1/1

 فغي



 (')ففعتلاو ةعانقلا باتكو - ٠

 نيأزج يف هل
 ءعمسأ انأو هيلع ةءارق «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 لاق «ةزاجإ ©"”ينيزاوملا نب يملسلا نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأو
 :يناثلاو «ةئامتسو نيثالث ةنس «يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ :لوألا

 نيرشعو نيتنلا ةنس .يسدقملا ٍ ميهاربإ نب نمحررلادبع دمحم وبأ مامإلا

 نب دمحأ نب نيسحلا انأ ءاهيلع ًاعامس «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ :الاق ةثامتسو

 وبأ انأ 7 يربكعلا رمع نب رفعج نب دومحم لهس وبأ انأ «يلاعنلا ةحلط
 .ايندلا يبأ نب ركب ونبأ انث «'*”يربكعلا حور يبأ نب جرفلا نب يلع نسحلا

 نب ىسيعو «ًانذإ ةزمح نب ناميلس :ًاضيأ هنم لوألا ءزجلاب ينربخأو

 .مدقتملا دنسلاب اروضح «يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ :الاق ًاعامس يلاعم
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 (7يهالملا مذ باتكو - ١

 نيأزج يف هل
 يتءارقب «يسدقملا نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأ هب ينربخأ

 .نامعب ةيماشلا رادلا /يف عبط 45/١( سنسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ )١(

 ' «يرصص نبا عمس :يبهذلا لاق :«ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع سمخ (616) ةنس دلو (؟)
 (/١/8١؟/6١) يف تام ءاتوم امهنع ثدح نم رخآ ناكو «نمحرلادبع ءاهبلاو
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نامث ةنس «ةجحلا يذ نم رشع سماخلا

. 

 انيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ )7١"( ةنس دلو (6)
 هنأل ءكاذب ثيدحلا يف وه سيلو ءةنس نيثالث مايصلا مادأ ءًاحلاص ًادبع ناك :هيلعو
 ثالث (41) ةنس نم نابعش يف تام ءهنم (عمسي) مل خيش نع عانقلا باتك ىور

 .(١/48دادغب خيرات) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع

 .("١/80؟ سسؤملا عمجملا) ركذ نّمع ىور (4)

 -ةيههاظلا يف طوطخم (ب/6١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)

 فمي



 يبأ نب ىسيعو «ةزمح نبا [ا/5] ناميلس لضفلا وبأ انخيشو هيلع

 ةقدص نب نسحلا يبأ نب ميهاربإو .يراغملا قازرلادبع نب دمحم

 ًاعامس «يتللا نب رمع نب هللادبع انأ :مهلك اولاق «ةزاجإ ''"يمرخملا
 نب نسحلا نب دمحأ نب ديعس مساقلا وبأ انأ «نيثالثو ثالث ةنس هيلع

 ء" يمص اعلا نمحلا نب مصاع نيسحلا وبأ انأ .ةسماخلا | يف انأو ,انبلا

 .ايندلا_ىبأ نبا
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 ()سفنلا ةبساحم باتكو - ١

 نيازج يف هل
 انأ :لاق هيلع يتءارقب «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 نب دمحم نب دمحم لضفلا وبأو «نيثالث ةنس «يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم

 باتك هعمو ةيزيلجنإ ةمجرت عم عبط ١159( -167) ق (59 عومجملا) نمض قشمدب -
 قرشتسملا قيقحتب ه759١ ماع ندنل يف عبط «يسوطلا نيدلا دجمل عاملإلا قراوب
 سسؤملا عمجملا) .اطع رداقلادبع دمحم قيقحتب ه٠54١*1ا/ ماع ةرهاقلا يفو «نوسيور

 /١1١1(.

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعوإ عبرأ (574) ةنس دلو «قاحسإ وبأ )١(

 ةنس ناضمر يف تام «تمسلا نسح ًاففعتم ًاعضاوتم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 177/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو عست (29)

 نب يلع وبأ لوق يبهذلا لقن ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستوا عبس (*ةال) ةنس دلو (90)

 .فطلو رداونو حلم بحاص ناك :هريغ لاقو ءريثك رعش اذ ًالضاف ةقث ناك : ةركس

 ةرخآلا ىدامج يف تام ءًاحلاص ًاريخ ًاعرو ناكو ؛هيلإ اولحرو قئار مظنو سيكو
 094/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ثالث (4817) ةنس

 راد يف طوطخم (ب "5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (6)

 عبط (018 عومجملا) نمض قشمدب ةيرهاظلا يفو (290501) مقرب ةيرصملا بتكلا
 يف ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤمبو ءه401١/ ماع ةرهاقلاب نآرقلا ةبتكمب ميهاربإ ديسلا قيقحتب
 ١١7/١(. سسؤملا عمجملا) .يواقرشلا هللادبع قيقحتب ه04١5١ ماع توريب

 فحل



 ("”يرغشاكلا فسوي نب نامثع نب ميهاربإو «''”ليكولا كابسلا نب نسحلا
 دمحم نب دارط سراوفلا وبأ انأ «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ :لوألا لاق «ةزاجإ

 وبأ انأ «لضفلا نب يقابلادبع نب دمحم حتفلا وبأ انأ :نارخآلا لاقو

 نب دمحم نب يلع انأ :الاق ”يرابنألا دمحم نب دمحم نب يلع نسحلا

 . يشرقلا ايندلا ىبأ نبا انث «ىعذربلا ناوفص نب نيسحلا انأ «نارشب

(00) 

(0 

 قف

(2 
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 (؟7ةدشلا دعب جرفلا باتكو - 5
 ًاضيأ هل

 وباو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم رصن وبأ هب ينربخأ

 لاقو ءهب سأبال :مهيلعو انيلع هللا ةمحر بجاحلا نباو ءراجنلا نبا لوق يبهذلا لقن

 يف تام ؛ءتاموكحلا يف رشلا ةرثكو ءاهدلا ىلإ ًابوسنم ناك :بجاحلا نبا
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو تس ةنس ءرخآلا عيبر رشع عباس (55/4/10
 .(4 رب
 كوحض ًاحمس ًالهس ًاخيش ناك :بجاحلا نبا لوق ىبهذلا لقن «يشكرزلا قاحسإ وبأ
 «عيشتي ناك هنأ الإ ءهتعنصب ًالغتشم نطابلا ميلس ناكو ءاهنم ثدحي لوصأ هل ؛نسلا
 «لوألا ىدامج نم رشع يداح )5465/8/1١( يف تام «ليمجلا الإ هنم رهظي ملو

 .(58١/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو سمخ ةنس

 ىلاع ًاليبن ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءبيطخلا رضخألا نبا

 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو تس (445) ةنس ىفوت «دانسإلا
 000 .مولورل
 نيلرب يف طوطخم وهو (1/544 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 «نيأزج يف ةيرهاظلا يفو 16١( ,75) لصملاو (19*) يناث ليربو )47/7١( مقرب

 ه408١ ماع قشمدب عبط «ةميدق ةخسن ١11( - 10) ق4؟ 1/٠١( عومجملا) نمض

 سنوت يفو «ةرف دامع قيقحتب ه6 ماع اطنط يفو «ساوسلا دمحم نيساي قيقحتب

 .ةيلاع هللا ديبع قيقحتب ه508١ ماع ةرهاقلا يفو ريغصلا يفطل قيقحتب ه505١ امع

 انك



 :الاق امهنم لك ىلع يتءارقب «يتشدلا مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب
 «يدادغبلا ةريمقلا نب مساقلا يبأ نب دوعسلا يبأ نب ىيحي مساقلا وبأ انأ
 هوخأو «يسلابلاو ءيلع نب دمحم يلاعملا وبأ ًاضيأ ينربخأو ؛هيلع ًاعامس
 ىسيع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأو ءقشمد نم ًانذإ هللادبع دمحم وبأ

 نب دمحم هللادبع وبأ مامإلاو «ةرهاقلا نم هباتك يف « ""يفوصلا
 اولاق «دادغب نم يلإ بتك اميف ,“'يبيلاو دلا نسحلا يبأ نب نسحملادبع
 انأبنأ :ًاضيأ يزاريشلا نبا لاقو ءًاعامس روكذملا ةريمقلا نب ىيحي انأ :مهلك
 نب مجن نب نمحرلادبع جرفلا وبأو «ءيعيطقلا رمع نب دمحأ نب دمحم
 نب هللادبعو «هعيمجب ريقملا نب هللادبع يبأ نب يلعو «يلبنحلا باهولادبع
 يتآلا ةدهشل عومسملا ردقلاب اب "حاطب نب لاله نب رمقو «لاخنلا نب رمع
 ًاعامس «ةيدادغبلا دمحأ تنب ةدهش ةبتاكلا انتربخأ :مهتتس اولاق ءهركذ
 هيلع ًاعامس «بيقنلا سراوفلا وبأ يلع نب دمحم نب دارط انأ :تلاق ءاهيلع

 : ىلإ هلوأ نم ىوس

 هيلع سنوي نوراق يقل) :سبلح نب ةرسيم نب سنوي لوق )١١(

 .(ح) ءاعامس نكي مل نإ ردقلا اذهل ةزاجإف (رحبلا تاملظ يف مالسلا

 نامثع نب ميهاربإ [ب/47] انأبنأ :ًاضيأ يزاريشلا نبا انخيش لاقو
 ,'©ءارقلا جات نب نمحرلادبع نب يلع نسحلا وبأ انأ «دادغب نم يرغشاكلا

 ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع نامث )9١8( ةنس «ةرهاقلاب تام ؛ةيفوصلا خابط )١(
5/). 

 يف درفتو ةعامجو ةريمق نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ءيجزألا (0
 ناعمو ىلعلاب هنم تعمسف جحلا يف انقفارو ءاهب ظعوو قشمد مدق دق ناكو «هنامز
 (7/78) ةنس «ىلوألا ىدامج يف تام «ةيلاع ءايشأب درفت ؛ةدشلا دعب جرفلا باتك
 .(5؟8/9 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نامث

 .يدركلا راتسلادبع نب دمحم «ةمجرت يف يبهذلا هركذ «لاقبلا يعيطقلا ءوضلا وبأ فرشز

 ١١4/97(. ريسلا)

 .مهقالخأب قلختو خياشملا مدخ ًايفوص ناك :يناعمسلا لوق يبهذلا لقن .ءيسوطلا (؛4)
 4984/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامسمخو نيتسو ثالث (057) ةنس ءرفص يف يفوت

 "4م



 :دارطو وه لاق '''يبيسلا دمحأ نب ىيحي مساقلا وبأ انأ :لاق «هيلع ًاعامس

 .ايندلا ىبأ نبا انث «ناوفص نب نيسحلا انأ «ندارشب نب دمحم نب ىلع انأ
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 ('7نيقيلا باتكو - 4

 ريغص ءزج يف هل

 دمحم مأو «هيلع ًاعامس ءمئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 :لوألا لاق ءاضيأ ًاعامسو ةءارق «””ىنارحلا ملسملا نب دمحم تنب ةشئاع

 هيقفلا انأ :تلاقو «مدقتملا خيرأتلا يف يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ

 0 نيسمخو نينئا ةنس هيلع ًاعامس «يسدقملا يداهلادبع نب دمحم

 : تلاق . «ةناجإ رخآلاو ءًاعامس يلبرإلا يربإلا تنب ةداهش انتربخأ :الاق

 .ايندلا ىبأ

 :لاق «ًانذِإ 0 يبآ نب دمحم ءًاضيأ هب ينربخأو

 .مدقتملا دئسلاب

 يف عمس ول :يبهذلا لاق ؛ ةرجهلا نم ةثامثالثو نينامثو نامث (288) ةنس يف دلو )١(

 سماخلا (590/5/76) يف تام ءًاققحم ًادوجم ناكو «يوغبلا باحصأ قحلل رغصلا

 .(48/19 ريسلا) .ةئامعبرأو نيعست ةنس «رخآلا عيبر نم نيرشعلاو

 مقرب ةيرهاظلا يف طوطخم أب سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9)

 ةرهاقلا يف ةنسلا راصنأ ةعبطمب ًاميدق عبطو 07/7 5590 ق ٠ 4٠ عومجملا) نمض (6؟0)

 لقعلا باتك عم عبطو «رجاه وبأ قيقحتب ,ىه*ا/ ماع توريب يفو ماهم ماع

 - /1١11 سسؤملا عمجملا) .ديسلا يدجم قيقحتب ءها1404١ ماع ضايرلا يف هلضفو

 .(١1١1؟

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبس (58419/) ةنس يف تدلو (0)

 ةنس «لاوش يناث )787/1١/5( يف تيفوت ءءازجأب تدرفت ةففعتم ةكرابم ةأرما :هيلعو

 2 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو تس

 اذ



 (١)تمصلا باتكو 5
 ءازجأ ةسمخ يف هل

 «لدعملا يسلابلا نب دمحم نب يلع نب دمحم يلاعملا وبأ هب ينربخأ
 انأ :لاق ءهرئاسل ةزاجإو عبرلا وحن هنم ةعطقل عمسأ انأو هيلع ةءارق
 ءدمحأ تنب ةدهش انتربخأ «هيلع ًاعامس «ةريمقلا نب دوعسلا يبأ نب ىيحي
 انأ ءنارشب نب دمحم نب ىلع انأ ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ
 ْ .ايندلا يبأ نبا انث .ناوفص نب نيسحلا
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 (")نارفنالاو ةلزعلا باتكو - 75

 نيأزج يف هل

 .ةثامتسو نيئالثو مخ نس هيلع احس :ينادمهلا يلع نب رفعج انأ : لاق

 تسود نب دمحم نب دمحأ هللادبع وبأ انأ ”ىيميمتلا باهولادبع

 يف لاق (با سرهفملا مجعملا) يف (رجح نبا) فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 يف طوطخم وهو . . ءازجأ ةعبرأ يف عقيو «ناسللا بادآو تمصلا : 47/8/١١ يرابلا حتف
 ذإ «لوألا ءزجلا ىف صقن هيفو (44 - )١ ق ١#/١( عومجملا) نمض «ةيرهاظلا
 هتمو(١٠ ١)ق ماع (ة؟ةم) مقرب ىرخأ ةخسن هنمو .طقف ناتقرو الإ هنم دجويال

 برغلا ر ادب رشن (١51؟15) مقرب )١5/١( ثيدحلا قحلم ةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن

 ةرهاقلاب ماصتعالا رادب عبطو «فلخ نمحرلادبع مجن قيقحتب هاك "ماع يمالسإلا

 ماع توريب يف يبرم باتكلا تال ءروشاع د دمحأ دمحم قيقحتبا هك "ماع

 هلال يف طوطخم وهو (باالال سرهفملا عملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟9)

 ةفطلذ سسؤملا عمجملا فول ل : ١)روبمار يف ةخسن هنمو 555 مقرب ايكرتب يل

 رصان نبا لوق يبهذلا لقن .ةرجهلا نم ةئامعبرأ )50٠( ةئس دلو هدمحم وبأ (6)
 الو «هنم ةماقو ةماقتسإو ًايدهو ًاتمس نسحأ ًاخيش تيأر ام :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 -نبا وهو ًامدقم ناكو ؛هلثم انيأر ام «هنم ًاباوج عرسأو ًاظعو رفظأ الو ًامالك نسحأ

 ذر



 .هنع ناوفص نب نيسحلا انأ «20فالعلا
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 ("7توملا ركذ باتكو - ١

 ًاضيأ نيأزج يف
 هتيقتنا ءزجبو ءركاسع نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ هلامكب ينربخأ

 ءافولا وبأ انأ :الاق امهيلع يتءارقب «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ريبك هنم

 مامإلا انأ «ناهبصأ نم انيلإ هباتك يف «هدنم نب نايفس نب ميهاربإ نب دومحم

 ورمع وبأ انأ «هيلع ًاعامس «يمتسرلا يلع نب سابعلا نب نسحلا هللادبع وبا

 نب دمحم نب نسحلا دمحم وبأ انأ ءهدذنئم نب دمحم نب باهولادبع

 رمع نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انأ «"”ينيدملا هوي نب دمحأ

 .ايندلا [1/40] يبأ نبا انث «*”ينابنللا
© © © 

 (7نيرضتحملا باتكو -

 اضيأ نيريبك نيأزج يف هل
 نب ميهاربإ نب دومحم انأبنأ «يتءارقب رفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 «ىلوألا ىدامج نم رشع سماخ (4488/ه/16) يف يفوت «مويلا فيكف ةنس نيرشع -

 509/١6(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس

 «دئاز لمجتو ةميظع ةهاجو هل : يبهذلا لاق «يروباسينلا اداد (دعس ابأ) يبهذلا هانك )١(

 ةئامعبرأو نيعبسو عست (841/4) ةنس تام «دادغبب ًاريبك ًاطابر ىنبو روباسينب هكالمأ عاب

 .(491/18 ريسلا) .ةرجهلا نم
 .(48 :ناسللا بادآو تمصلا) رظنا (9)

 311/1١8”(. ريسلا) رظنا (هويرأ) هخيش ةمجرت يف دروو (وح) لصألا يف هقوف بتك (6)

 عمسو ءايندلا يبأ نبا نم ًاريثك عمسف لحترا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (4)

 نيثالثو نيتنثا (7775) ةنس ءرخآلا عيبر يف يفوت ءدمحأ مامإلا نبا نم هلك دنسملا

 331١/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .توريب مزح نبا راد /يف عبط (7 - ١ق) #84 ثيدح «ةيرهاظلا يف ةخسن هنم (0)

 اق



 «ناهبصأب هيلع ًاعامس «نابغابلا رمع نب دمحأ نب دمحم ريخلا وبأ انأ ءهدنم
 يبأ نبا انث «ينابنللا انأ ءهوي نبا انأ ؛هدنم نب باهولادبع ورمع وبأ انأ
 . ايندلا
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 )ىضرلا باتكو 4 5 . ١

 ريبك ءزج يف هل
 :الاق يتءارقب رفظم نب مساقلاو .ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ

 يبأ نبا ىلإ دنسلا اذهب «نابغابلا ريخلا وبأ انأ ءهدنم نب دومحم انأبنأ
 . ايندلا
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 ("7ءاكبلاو ةقرلا باتكو - ٠

 نيريبك نيأزج يف
 «ةزاجإ ةدنم نب دومحم انأ «يتءارقب ركاسع نب مساقلا هب ينربخأ

 يبأ نبا ىلإ اضيأ افنآ روكذملا دنسلاب اعامس نابغابلا ريخلا وبأ انأ
 . ايندلا
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 يف طوطخم وهو (أ/8#7 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )0(
 مقرب يل هلال يف ةخسن هنمو (ماع١٠ ءالك 57؟7) ق (؟"عومجملا) نمض «ةيرهاظلا

 يابموب يف ةيفلسلا رادلا يف عبطو (#8ه9 :1) روبمار يف ةثلاث ةخسن هنمو مم
 ةسسؤم (/يف عبط (59454/5 سسؤملا عمجملا) .نسحلا ءايض قيقحتب (ه١١41١) ماع

 .توريب نايرلا
 ةيماشلا رادلا /يف عبط (15 - 1183 .187 عومجم) ؛ةيرهاظلا يف ةخسن هنم (؟)

 .ضايرلاب يعيمصلا راد/توريب مزح نبا راد/نامعب

 <ظ416



 هنع هللا يضر (')ةيواعم ملح باتكو - ١

 ءزج يف
 انأ «ميهاربإ نب دومحم انأ :لاق ًاضيأ يتءارقب اذه مساقلا هب ينربخأ

 نب نسحلا انأ « هذلم نب باهولادبع انأ ٌعامس يمتسرلا سابعلا نب نسحلا

 .ايندلا يبأ نبا انث ءرمع نب دمحأ انأ («هوي
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 (")ركذلا باتك - 5

 نيأزج يف هل
 دمحم ونأو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحم رصن وبأ هب ينربخأ

 نب رمع صفح وبأ دهازلا انأبنأ :الاق امهيلع يتءارقب .ءركاسع نب مساقلا

 نب دمحم حوتفلا وبأ انأبنأ :ًاضيأ ريخألا لاقو ءدادغب نم يدرورهسلا دمحم

 رفظملا وبأ انأ :يدرورهسلا لاق «ناهبصأ نم يباثولا يلاعملا يبأ نب دمحم

 نب نسحلا يلاعملا وبأ يدج انأ :يباثولا لاقو «يلبشلا دمحأ نب هللا ةبه

 نب نيسحلا انأ «نارشب نب يلع انأ «يبنيزلا دمحم نب دارط انأ :الاق دمحم

 .ايندلا ىبأ نبا انث «ناوفص
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 (7فيضلا ىرق باتكو - 4
 ءزج يف هل

 :الاق دادغب نم ةباتك ءيقسوجلا دمحأ نب ليلخو ءىليجلا قازرلادبع

 )١( :بدأ «ةيرهاظلا يف ةخسن هنم 8.

 :ناسللا بادآو تمصلا) رظنا (؟) "9(.

  26:ناسللا بادآو تمصلا) رظنا /١٠١39(.
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 نب دمحأ رفعج وبأ انأ «نارشب نبا انأ «دارط انأ ءًاعامس ةدهش انتربخأ
 .ايندلا يبأ نبا انث .'"'"يزوجلا رفعج نب دمحم
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 (9لمعلاب قثوتلاو لجولا باتكو - ؟4

 تاداعسلا يبأ نب بجنألا نع «يتءارقب ًاضيأ اذه دعس نبا هب ينربخأ
 برقملا نب دمحأ انأ :الاق ءًانذإ يمشاهلا راخفلا يبأ نب يلعو «يمامحلا
 يبأ نبا انث «ءناوفص نبا انأ «نارشب نبا انأ ءدارط انأ ءًاعامس يخركلا
 . ايندلا
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 (”7لمألا رصق باتك - 46ه

 نيازج يف هل
 (؟”يملسلا رتنع نب دمحأ نب باغ ا/ دب دمحم نب ركب وبأ هب ينربخأ

 (41*9)ةنس ءرخآلا عيبر يف يفوت «بيطخلا هقثو :لاقو (نيسحلا ايأ) يبهذلا هانك )١(
 .("ةال/6١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو ىدحإ

 سسؤملا عمجملا (با#ا/ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (0)

 .توريب مزح نبا راد/يف عبط ١*©«

 يف طوطخم وهو (ب/#ال سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9
 دجويو ءءازجأ ةثالث يف ١ - 0١( ق )20١ يف (00/١عومجملا) نمض ؛ةيرهاظلا
 لوألا ءزجلا هيليو ("# 7١ .قا5١) يف (7/84 عومجملا) نمض هنم يناثلاو لوألا
 80 يليربوك يف ةخسن هنمو (4و97 - "4 قا يف ءهسفن عومجملا نمض هنم
 "731/9 سسؤملا عمجملا .(لمعلا رصق) ىلإ ةبرعملا ةعبطلا يف فحصتو

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو سمخ (546) ةنس دلو (54)
 ًاءزج يلازربلا هل جّرْو ءادج هنع اورثكأف .يفلسلا طبس نع ةزاجإلاب ثدح :هيلعو
 نم ةئامعبسو نيثالثو نامث (17/88) ةنس ءرخآلا عيبر يف تام «هيلاوع نم ًافيطل
 ١//441(. رردلا) .ةرجهلا

 اكذي



 رهاط وبأ يدج انأ «بساحلا مركم نب نمحرلادبع ا انأبنأ :لاق يتءارقب

 ..ايندلا يبأ نبا انث ءروصنملا نب ليعامسإ نب , هللادبع انك «ناذاش نب ؛ دمحأ
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 (")ةوعدلا يباجم باتكو - 45
 ءرج يف هل

 « هيقابب ًانذإو هضعبب ًاعامس «يزاريشلا نب دمحم نب دمحم هب ينربخأ

 وبأ انأ : الاق هعيمجب ةزاجإ «يسلابلا دمحم نب يلع نب دمحم يلاعملا وبأو

 مل نإ ةزاجإ لوألا 20 ينيوجلا ةيومح نب يلع نب رمع نب هللادبع دمحيم

 نبا انأ «نارشب نبا انأ «دارط انأ ةدهش انتربخأ ءًاعامس يناثلاو ءًاعامس نكي

 .هنع ناوفص
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 ()ركسملا مذ باتكو - 41

 ءرج يف هل

 «يتءارقب ساحنلا ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ

 روبمار يف طوطخم (أ/8 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 عبط 201١9/١ سسؤملا عمجملا (55 2 ١1)ق ءماع (46:9) ةيرهاظلا يفو "51/1

 ةلاسرلا ةسسؤم /توريب ركفلا راد /نامعب ةيماشلا رادلا/ توريب ةيملعلا بتكلا راد /يف

 .توريب

 ًالضاف ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو تس (055) ةنس قشمدب دلو (0

 رفص سماخ (54؟/2/5) يف تام ءةفعو عضاوت اذ ناكو «عيماجم هل ًابيدأ ًاخرؤم

 .(45/57* ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنئا ةنس

 يف طوطخم وهو (بإ ه سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9©)

 (ها409١1) ماع ضايرلا يف عبط )1١١-١7( قالال ( عومجملا) نمض «ةيرهاظلا

 .( ١60 سسؤملا عمجملا) .فلخ نمحرلادبع مجن قيقحتب
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 «نارشب نبا انأ «دارط انأ «ةدهش انبأ «ةباتك لاخنلا نب دمحم نب هللادبع نع

 .هنع ىعذربلا انأ

© © © 

 (١)سانلل ةارادملا باتك -

 نيأزج يف
 مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ ءاليلق الإ هنم لوألا ءزجلاب ينربخأ

 نب دمحم انأ :لوألا لاق ءامهنم لك ىلع يتءارقب «بلاط يبأ نب دمحأو
 تنب ةرهز انتأبنأ :يناثلا لاقو .ةسماخلا يف رضاح انأو يلبرإلا ميهاربإ
 ,'9لاقبلا رادنب نب تباث نب ىيحي انأ :الاق .دادغب نم '"”رضاح نب دمحم
 .(ح) «يبنيزلا دمحم نب دارط انأ «هيلع ًاعامس

 انتربخأ :لاق ءانذإ يسلابلا نب يلع نب دمحم ءهلك باتكلاب ينربخأو
 تس انتأبنأ :تلاق «ةئلاثلا ىف رضاح انأو باهولادبع تنب ةميرك
 دمحم نب مصاع نسحلا وبأ انأ 29 يخركلا روصنم نب دمحم تنب ةوخألا
 يبأ نبا انث «ناوفص نب نيسحلا انأ «نارشب نب يلع انأ :الاق ,يمصاعلا

 .ايندلا
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 يل هلال يف طوطخم وهو (أ/77 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 .توريب مرح نبا راد /يف عبط ةضللذ سسؤملا عمجملا .(ت كك

 يطبلا نبا نع تور «ةيفوص ةحلاص ةخيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر دامعلا نبا لاق ()

 نم ةئامتسو نيثالثو ثالث (5) ةنس ؛ىلوألا ىدامج يف تيفوت «تباث نب ىيحيو

 ١169/8(. ريسلا) .ةرجهلا

 دنسملا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يرونيدلا مساقلا وبأ (9

 نيتسو تس ةنس «لوألا عيبر سماخ (8//9075) يف تام «حيحص هعامس «ملاعلا

 .( 6ر١ ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو

 نم ةئامسمخو نيثالث (870) ةنس تتامو «نسحلا نب مصاع نع تثدح ةثدحم (5)

 .(181/؟ ءاسنلا مالعأ) .ةرجهلا

 اكخا



 (")هل ليللا مايقو دجهتلا باتك - 4

 (")هل ةباثملاو ةبوتلا باتكو 9 ٠

 نع ؛يتءارقب رفظم نب مساقلا امهنم لك نم لوألا ءزجلاب ينربخأ
 سابعلا نب نسحلا دجهتلا نم لوألاب انأ :لاق ةزاجإ ةدنم نب دومحم

 وبأ انأ :الاق نابغابلا دمحأ نب دمحم ةبوتلا باتك نم لوألابو «يمتسرلا

 يبأ نبا انث «ينابنللا نسحلا وبأ انأ ءهوي نب دمحم وبأ انأ «ةدنم نب ورمع

 لكو «نيتئامو نينامثو ىدحإ ةنس اذه ايندلا ىبأ نبا ةافو تناكو .ايندلا

 .ديشانألاو راثآلاو دئاوفلا ةريثك ةعفان ةعتمم هفيناصت

 :هيلإ نيمدقتملا نيدنسلاب ركشلا باتك نمو

 نع «ةيواعم وبأو «ريرج انث ءليعامسإ نب قاحسإ انثدح -

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ //#58 نع .حلاص يبأ نع «ءشمعألا

 اوردزت ال نأ ردجأ هنإف ءمكنم لفسأ وه نم ىلإ اورظنا» : 5 هللا لوسر

 .«مكيلع هلل ةمعن

 انأ «جاور نبا انأ «ميحرلادبع نب دمحم ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 ميهاربإ انث «يتام نبا انأ «ناذاش نبا انأ «مالسلادبع نبا انأ ءيفلسلا

 هللا يضر ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع «شمعألا نع «عيكو انث ١ يسبعلا

 نباو «"”ملسم هاور (مكقوف نم ىلإ اورظنت الو» :هيف دازو هركذف هنع
 نب دمحم بيرك يبأ نع «يذمرتلاو «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع 40 يجام

 مقر يل هل ال يف ىرخأو 1١( - 30) ىق (185) عومجم .«ج (؟) ةيرهاظلا يف )١(

 عبط 4١( ناسللا بادآو تمصلا) رظنا (ه57) خيراتب (117 - 155) ق )554/١١(

 .نامعب ةيماشلا رادلا  دشرلا ةبتكم - يف

 .نامعب ةيماشلا رادلا /يف عبط (47 ناسللا بادآو تمصلا) رظنا (9)

 .(59517 )9  ثيدح )١( باب قاقرلاو دهزلا باتك (؟؟1/6/5) يف (60)

 )41١45(. ثيدح (9) باب دهزلا باتك )5//١17817( يف (5)
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 .ًايلاع مهل الدب عقوف هب عيكو نع امهالك :2'”ءالعلا
 : "”قارولا دومحم يندشنأو :لاق ايندلا يبأ نبا ىلإ هبو []

 ركشلا بجي اهلثم يف هل يلع 2 ةمعن هللا ةمعن يركش ناك اذإ

 رمعلا لصتاو مايألا تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا عوقو فيكف
 رجألا اهبقعأ ءارضلاب سم نإو ااهرورس مع ءارسلاب سم اذإ

 رحبلاو ربلاو ماهوألا اهب قيضت 2ةنمهيفدهل الإ امهنم امو

 : هيلإ مدقتملا دنسلاب نيقيلا باتك نمو

 :لاق ريمح نب ديزي نع «ةبعش انأ ءدعجلا نب ىلع انثدح

 ركب ابأ عمس هنأ ليعامسإ نب طسوأ نع «ثدحي رماع نب ميلس تعمس

 ماق :لاقف ءةنسب هو هللا لوسر ضبق ام دعب :لوقي هنع هللا يضر قيدصلا

 هنع هللا يضر ركب وبأ ىكب مث :لاق اذه ماقم لوأ ماع كيو هللا لوسر انيف
 .بذكلاو مكايإو ءةنجلا يف امهو ربلا عم هنإف .قدصلاب مكيلع» :لاق مث
 ًائيش دحأ تؤي مل هنإف «ةافاعملا هللا اولأساو ءرانلا يف امهو روجفلا عم هنإف

 الو اودساحت الو اوربادت الو اوعطاقت الو .ةافاعملا نم اريخ نيقيلا دعب

 . «ًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوضغابت

 نب ليعامسإو «ةزمح نب ناميلس ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 انأ :اولاق ءمساقلا يبأ نب دحألا دبعو «نمحرلادبع نب ىسيعو ءفسوي

 انأ ءىيحي نب ليضفلا انأ ءىسيع نب لوألادبع انأ ءرمع نب هللادبع

 نب يلع انث «يوغبلا دمحم نب هللادبع انأ ء.حيرش يبأ نب نمحرلادبع
 نب ةيمأ نع «نسحلا نب يلع نع «يئاسنلا هاور .هركذف ةبعش انث «دعجلا
 امهالك ؛؟©ديعس نب ديبع نع ءدمحم نب يلع نع ءهجام نباو «"””دلاخ

 )7861١7(. ثيدح (8/4) باب ةمايقلا ةفص باتك (5586/4) ىف )١(

 مظنلا رئاس دوجم رعاش ريخ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يدادغب نسحلا نبا )0
 451/١١(. ريسلا) .ايندلا يبأ نبا .هنع ىور ء.ظعاوملا يف

 )4/١٠١1/18(. ثيدح (؟5١) باب ةليللاو مويلا لمع باتك )5١1١/6( ىربكلا ()

 .(5849) ثيدح (8) باب ءاعدلا باتك )١1556/5( يف (4)
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 .ًادج امهنع ب/#48 ًايلاع عقوف «ةبعش نع

 :لاق ءمدقتملا دنسلاب سفنلا ةبساحم باتك نمو

 :يرهوجلا ةمادق نب دمحم ىندشنأ ]٠[

 ينقّرأ توملا ركذو تقرأ ينإ

 ًانزح ًارعشم يسفنل كبأ مل نإ
 هتتيم هنزحي ملو تومي نماي

 اهقلخيو يباوثأ عقرأل ينإ

 اهعمجأو يلاومأ رمثأ نمل

 ينكرتيو يدحل ينعدويس نمل

 يندعاسف يندعسأ عمدلل تلقف

 نمف اهل قرآ ملو تامملا لبق

 نزحلاب هالو امف تومي نمو

 نفعلاو نهولاب اهل نامزلا بذج

 نمل نمل ودغأ نمل حورأ نمل
 نقذلاو نيدخلا برت ىرثلا تحت

 :لاق هيلإ مدقتملا دنسلاب ''”ةعانقلا باتك نم لوألا نمو

 :ةفيذح وبأ ىندشنأو [3]

 اياطعلاب كلاؤس رظتنمو

 ًاورفع فورعملا كتأي مل اذإ

 ىلاوت بدأ وذ ذلي افيكو

 هجو لذبب لاؤسلا ناك اذإ

 لاؤسلا هاياطع نم لضفأو

 لام هنعهزنتلاف هعدف

 لاذتباهيف ههجوله نمو

 لاؤسلا ناك الق حاحلاو

 :لاق مدقتملا دنسلاب ("”ةدشلا دعب جرفلا باتك نمو

 :ميهارنإ نب دمحم يندشنأ ]١1١3[

 بولقلا سأيلا ىلع تلمتشا اذإ

 بوطخلا اهنكامأ يف تسرأو تنأمضطاو هراكملا تنطوأو

 .(44 ناسللا بادآو تمصلا) رظنا ١18( - 47) ىق (40) عومجم ١ج ةيرهاظلا يف (1)

 مقر سنوتب ةينطولا يفو )11  ١18( ق )9١( عومجم .«ج (؟) ةيرهاظلا يف (0)

 .(448 ناسللا بادآو تمصلا) رظنا ءارارم عبط (05) عومجم )١1179(
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 ١ يبنلا قالخأ باتك 9494(
 ليعامسإ يضاقلل

 .””يكلاملا هيقفلا يدزألا ديز نب دامح نب ليعامسإ نب قاحسإ نبا

 نب ليعامسإ انأ :لاق هيلع يتءارقب «يبطاشلا ىيحي نب يلع هب ينربخأ
 ًاعامس :"0ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع دمحم وبأو «يقارعلا دمحأ
 انأ :ينادليلا [أ/59] لاق ةزاجإ «يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأو ءامهيلع

 دمحأ تنب ةدهش انتربخأ ءًاعامس ىسدقملا دحاولادبع نب ىنغلادبع ظفاحلا
 رهاط وبأ انأ :يكم نبا لاقو «ةزاجإ ةدهش انتربخأ : ىقارعلا لاقو «ةبتاكلا

 نب دمحأ نب نسحلا انا «ىنالقابلا نسحلا نب دمحم انأ :الاق ًاعامس ىفلسلا
 ليعامسإ انث ؛'©ناطقلا دايز نب دمحم نب دمحأ لهس وبأ انث «ناذاش
 . ىضاقلا
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 )١( سسؤملا عمجملا (أ/5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق /76".

 «ةرجهلا نم ةئامو نيعستو عست )١98( ةنس دلو «مالسإلا خيش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا )0

 94/١. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو نيتنثا (387)ةنس ةجحلا يذ يف يفوت

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو نامث (088) ةنس لوأ يف دلو (9)

 «مهفلاو ةنايصلاو قدصلا عم ريثكلا بتكو ء«ريبك وهو ثيدحلا بلط :هيلعو انيلع
 نيسمخو سمخ ةنس لوألا عيبر نماث (1908/8/8) يف يفوت .ىوقتلاو ةدافإلاو

 .(”31/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 ناك :بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو عست (؟09) ةنس دلو (:4)
 .ةرجهلا نم ةئامئثالثو نيسمخ (”60) ةنس نابعش ىف ىفوت ءًارعاش ًابيدأ ًاقودص
 00 .(011/18 ريسلا)

 ضلي



 (')495 ئبنلا ىلع ةالصلا لضف باتك -

 ًاضيأ هل

 ,يومحلا زيزم نب سيردإ نب زيزعلادبع دمحم وبأ هب ينربخأ
 انأ ءنوزع نب يوقلادبع نب ليعامسإ انأ :لاق ةامح ةنيدمب هيلع يتءارقب

 قاحسإ وبأ انأ «ينيدملا ىيحي نب دشرم انأ ءيريصوبلا يلع نب هللا ةبه
 انأ «ساحنلا نب رمع نب نمحرلادبع انأ «"”ظفاحلا لابحلا ديعس نب ميهاربإ
 :هنمو «يضاقلا ليعامسإ انث «يريحبلا بوقعي نب ليعامسإ

 نب ناورم انث «ينيدملا نبا ينعي هللادبع نب يلع انثدح - 84

 .ةحلط نب ىسوم نع «ءةملس نب دلاخ نع «ميكح نب نامثع انث «ةيواعم

 اي :تلق :لاق جرزخلا نب ثراحلا ينب وخأ ةثراح نب ديز ينربخا

 اولص :لاق ؟كيلع يلصن فيكف ٠ «كيلع ملسن فيك انملع دق هللا لوسر

 ىلع تكراب امك ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهْللا :اولوقو يلع

 .'*”(ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآو ميهاربإ

 نع ءرفظم نب مساقلا نيتجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو - ٠

 ربوك يف طوطخم وهو (ب/٠١1 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 يفو (7/0/) رهزألا يفو هه488 خيراتب (ب/0١  ب/17١١) ق (*”/458) يلي
 نمض «ةيرهاظلا يفو (ه1707) خيراتب ١19( - !ل)ق ,941948 )1١9( ةرهاقلاب ميلح

 ينابلألا قيقحتب ه7489١ ماع توريب يف عبط (418 )85  قا" يف (7/58 عومجملا)

 .05/5 سسؤملا عمجملا) ه8١ ماع ًاضيأ قشمدبو .هللا همحر

 نبا نم عمس :رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث (548) ةنس دلو (0)

 نم ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا ةنس مرحم خلس )0777/١/80( يف تام ءثدحو «نوزع
 .(474/7 رردلا) .ةرجهلا

 :الوكام نبا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو ىدحإ ("41) ةنس دلو قفرف]

 يف تام «ثيدحلاب ةفرعملا لهأ نم ناك :يفلسلا لوقو اريخ ًاعرو ًاتبث ةقث ناك
 ١ .(440/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو نيتتثا (487) ةنس لاوش

 «قحال عضوم يف باوصلا ىلع درو امك «ةجراخ باوصلاو (ةئثراح) لصألا يف (5)

 .ةيلاتلا ةياورلا جيرخت رظناو
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 نب باهولادبع انأ ءىفقثلا نسحلا نب دوعسم انأ «ًانذإ هدنم نب دومحم
 قاحسإ نب دمحم انث .«"”فافخلا دمحم نب دمحأ انأبنأ «يدبعلا دمحم
 نب نامثع انث «يبأ ينثدح .يومألا ديعس نب ىيحي نب ديعس انث ؛«'"”جارسلا

 نب ديمحلادبع نأ ء«ةحلط نب ىسوم نع «ةملس نب دلاخ نع ؛«ميكح
 يف كغلب فيك ىسيع ابأ اي :لاق مث ريرسلا ىلع هسلجأف هاعد نمحرلادبع
 فيك :تلقف ةجراخ نب ديز تلأس :لاقف و هللا لوسر ىلع ةالصلا

 اولص» :لاق كيو هللا لوسر تلأس انأ :لاق 4و هللا لوسر ىلع ةالصلا

 .«دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع يلص مهللا :اولوقو ةالصلا يف اودهتجاو يلع

 نم لوألا .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف «””هب ىيحي نب ديعس نع يئاسنلا هاور
 نع ءرفظم نب مساقلا ىلع هتأرق .يضاقلا ليعامسإلو رداونلاو رابخألا

 ىقابلادبع نب دمحم انأ «هباتك ىف ىمامحلا تاداعسلا ىبأ نب بجنألا

 2 ؟9نوريخ نب نسحلا نب دمحأ انأ «ةئامسمخو نيتسو نيتنُا ةنس بجاحلا

 «ناسيك نب دمحم نب نسحلا انأ [ب/49] «ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انأ

 . يضاقلا ليعامسإ انأ

 : هلنمو

 باجم ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر مكاحلا لوق يبهذلا لقن «يرطنقلا نيسحلا وبأ )١(
 ديحو يقبو «هنارقأو جارسلا سابعلا يبأ نم هيبأ طخب ةحيحص هتاعامس ؛ةوعدلا

 ةئامثالثو نيعستو سمخ (؟"946) ةنس «لوألا عيبر يف تام ءدانسإلا ولع يف هرصع

 581/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 مامإلا :يبهذلا لاق «نيتئامو ةرشع تس )7١5( ةنس يف دلو ؛يفقثلا سابعلا وبأ (6)

 دبعتو دجهتو فورعمو ربو ةورث اذ ناكو «ءناسارخ ثدحم مالسإلا خيش ةقثلا ظفاحلا
 - 88/١5" ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع ثالث (17) ةنس رخآلا عيبر يف تام
4 ). 

 )١5915(. ثيدح (07) باب وهسلا باتك (41/#) يف (0)

 نم ةئامعبرأو عبرأ (504) ةنس دلو «ينالقابلا نبا ئرقملا يدادغبلا لضفلا وبأ (5)

 مساو نقتم لدع ةقث :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا

 نامث (4488) ةنس بجر ىف تام «ثيدحلاب ةفرعم هل ناكو ريثكلا هطخب بتك ةياورلا

 1 1١8/19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو

 <«ظّ]وذز



 نب كلام نع .يدهم نب ميهاربإ انث ءركب يبأ نب دمحم انثدح )١5(
 :لاق !انأ :لاق ؟كموق ديس نم :لجرل زيزعلادبع نب رمع لاق) :لاق سنأ
 .(هلقت مل كلذك تنك ول
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 (')ايادهلا باتك - *١
 قاحسإ يبأ مامإلل

 ("7ظفاحلا يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ

 0 يبرحلا انأ 1 اهبربلا
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 84ه يرابلا حتف يفو (أ//5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 .844/5؟ سسؤملا عمجملا (اهيف ةنسلاو ايادهلا) ناونعب نادلبلا مجعم يف توقاي هركذو

 ةئامعستو نامث (408) ةنس يف دلو ءمالسإلا خيش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا خيشلا وه (؟)
 نينامثو سمخ ةنس :ةجحلا يذ نم نيقب عبسل قفين انف يف يفوت «ةرجهلا نم

 .(7/7 _ ”ه١/5* ريسلا) .ةرجهلا نم نيتثامو

 ةديج لوصأ هل تناك :بيطخلا ركب وبأ لاق ءرثوك نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ ()
 :سراوفلا يبأ نب دمحم حتفلا وبأ لوق لقنو هيلع ةلفغلا تبلغو هريغب كلذ طلخف

 ةنس هتدالو ركذو ةئيدر ءايشأ هلو دايج لوصأ هلو ًاطلخم ناكو ءرظن هيف خيش رثوك

 نم ةئامثالثو نيتسو نيتنثا (*51؟) ةنس تامو «ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو تس 20

 5١9/6 5١١(. دادغب خيرات) .ةرجهلا

 يذلا عامسلا دعب دنسلا اذه تبتك) :هبقع لاقو «شماهلا يف بتك نيفوقعملا نيب ام 49
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 (!)هل فيضلا ماركإ باتك - 4

 نع «هب ينربخأو ءيدمآلا ىيحي نب قاحسإ دمحم يبأ ىلع هتأرق
 ءاجرلا يبأ نب ليلخ انأ ءبلحب هيلع ًاعامس ليلخ نب فسوي ظفاحلا
 ئرقملا دمحأ نب نسحلا انأ :الاق ينالديصلا دمحأ نب دمحمو «ينارازلا

 رفعج نب دمحم انث ءظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ انأ ءهرضاح يناثلاو

 .يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «يرابنألا

 : هلمو

 عمس «رانيد نب ورمع نع «نايفس انث ءريمن نبا انثئدح - ١
 ناك نم» :لاق ِكيَي ّيبنلا نأ ءهنع هللا يضر حيرش يبأ نع ءريبج نب عفان

 2(" .٠ 6 ءااث 8
 .' «هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 نب ناميلسو .«يربطلا دمحم نب ميهاربإ ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 .(ح) هللا ةبه نب يلع انأ :الاق ةزمح

 «ناورم نب دمحأو ءريصنلا نب ميهاربإو «ليمم نب ميهاربإ انربخأو

 «ىفلسلا رهاط وبأ انأ :الاق يواخسلا ىلع انأ :اولاق «يسلابلا نب دمحمو

 انث .ءبوقعي نب دمحم انأ «نسحلا نب دمحأ انأ ءروصنم نب يكم انأ

 .(ح) «ىيحي نب ايركز

 انأ «يفقثلا مساقلا انأ ءيفلسلا انأ ءرفعج انأ ءاضيأ ناميلس انربخأو
 انث :الاق رصن نب نادعس انث «يريحبلا نب دمحم انأ «نارشب نب نيسحلا وبأ

 حيرش يبأ نع ءريبج نب عفان نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس
 هللاب نمؤي ناك نم» :ِكَّو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يعازخلا

 ةرهاقلا يف عبط (أ/5” سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 «ناميلس رافغلادبع قيقحتب ٠1١"”ماع ةيملعلا بتكلا رادبو ءرانملا ةعبطمب ه١ 544ماع

 عمجملا) .يزارغلا ضئاع هللادبع قيقحتب ءه501١ماع اطنطب ةباحصلا ةبتكمبو

 588/١(. سسؤملا

 .ًاقحال هجيرخت رظنا (؟)

 ضلي



 ىلإ نسحيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ءهفيض مركيلف رخآلا مويلاو
 لاقو «تكسيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو .هراج
 نباو ءبرح نب ريهز نع] ملسم هاور «تمصيل وأ» :رصن نب نادعس
 ةنييع نبا نع مهتثالث نيل يبأ نب ركب يبأ نع ءهجام نباو "'"[ريمن

 يبرحلا ميهاربإ يفوت ىلوألا ةياورلا يف ملسمل ةقفاومو ًايلاع امهل ًالدب عقوف
 .نيتئامو نينامثو سمخ ةنئس «هللا همحر
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 ةباثملاو ةبوتلا باتك - 6
 (9هصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب يبأل . 0203 5 .٠

 دمحم نب نمحرلادبع نب هللادبع ةئبا نمحرلادبع مأ هب [1/80] ينتربخأ

 هللادبع وبأ ظفاحلا انأ :تلاق ةرشع يتنثا ةنس ءاهيلع يتءارقب «'*”يسدقملا

 ينالديصلا دمحأ نب دمحم رفعج وبأ انأ «هيلع ًاعامس دحاولادبع نب دمحم

 ركب وبأ انأ ءاروضح ىفريصلا ليعامسإ نب دومحم روصنم وبأ انأ «ناهبصأب

 كروف نب دمحم نب هللادبع ركب وبأ انأ «ناذاش نب ميهاربإ نب دمحم
 .(ح) ,27بابقلا

 ًاقحل بتك نيسوقلا نيب امو (48 )17  ثيدح (18) باب ناميإلا باتك (19/01)يف )١(
 .(هجام نباو) دازو شماهلا ىف

 .("3519/5) ثيدح (4) باب بدألا باتك )١1111/5( ىف (؟)
 اهب رشنو اهئاضق ىلع ناهبصأ مدق فيناصتلا ريثك راثآلل عبتم عراب مامإ ريبك ظفاح (6)

 نينامثو عبس (7417) ةنس يف تام «نيتئامو تس )7١5( ةنس لاوش يف دلو ؛هملع

 .(174 - 0/١"4 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئمثالثو

 ةنس تيفوتو «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو عبس (57ا9/) ةنس تدلو : يبهذلا لاق (4)

 مالعأ) رظناو 190/١( خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع نامث (/74)

 .(؟ 4 )#/١* ءاسنلا

 .ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ هلعل (6)
 يذ يف يفوت ؛ءادألل ردصتو ءذوبنش نب نسحلا يبأ ىلع نآرقلا أرق .:يبهذلا لاق (5)

 .(؟15//01 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبس (”70) ةنس ةدعقلا
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 نب دحاولادبع مساقلا وبأ ًاضيأ انأو :دحاولادبع نبا ظفاحلا لاق
 «ةءارق رذ ىبأ نب ىلع نب دمحيم ركب وبأ انأ . ىتءارقب 2307 تالديصلا مساقلا

 «ميحرلادبع نب دمحأ نب دمحم رهاط وبأ انأ :الاق ةزاجإ دادحلا يلع وبأو

 .مصاع يبأ نب ركب وبأ انأ ءروكذملا كروف نب ركب وبأ انأ
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 هل ةيرشألا باتك 65

 اضيأ نيأزج يف
 نبا ظفاحلا انأ :تلاق «ةرشع عبرأ ةنس ةروكذملا بنيز ىلع هتأرق

 «ينالديصلا رفعج وبأ انأ «ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس ءاعامس دحاولادبع

 نبا انأ «كروف نب ركب وبأ انأ «ناذاش نب ركب وبأ انأ «يفريصلا دومحم انأ

 . هلمو

 سنأ نع يرهزلا نع .كلام انث ءرامع نبا ماشه انثدح 5

 «ىبارعأ هنيمي نعو ءءامب بيش دق نبلب ىتأ لَو ىبنلا نأ) هنع هللا ىضر

 :لاقو يبارعألا ىطعأ مث برشف ةهئنع هللا يضر ركب وبأ هراسي نعو

 ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو «نميألاف نميألا»
 انتربخأ ءرضاح انأو يدادغبلا هللادبع يبأ نب يلع انأ «يتءارقب مكاحلا

 نب دمحم انأ «هيوقزر نب دمحم انأ «بيقنلا دارط انأ ءدمحأ تنب ةدهش

 هاور .هب سنأ نع .«يرهزلا نع .نايفس انث ءبرح نب يلع انث «ءيحي
4 

 نب ماشه نع ءهجام نباو « ,هريغو ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع ءملسم

 ىف هجام نبال ةقفاومو ءًايلاع الدب عقوف «هب نايفس نع مهلك ٠ ,"9رامع

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبرأ ةنس ةجحلا يذ يف )0١5( ةنس دلو (1)

 .(1 "هكا

 .(0078 1 78١)ثيدح )١9( باب ةبرشألا باتك )#/١170( يف (؟)

 .(314758) ثيدح (77) باب ةبرشألا باتك )١١177/5( يف (9)
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 نب بوقعي نع ءدمحم نب هللادبع نع يراخبلا هاورو «ىلوألا قيرطلا

 عقوف ك0 يرهزلا نع . «ناسيك نب , حلاص نع ,هيبأ نع «ءدعس نب ٍميهاربإ

 .لاجر ةثالثب قيرطلا هذه نع ًايلاع انل
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 (')باضخلا باتك -

 ًاضيأ مصاع يبأ نبال
 دحاولادبع نب دمحم انأ «يتءارقب ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ

 نبا انأ «ناذاش نبا انأ ءيفريصلا انأ ءينالديصلا رفعج وبأ انأ ءظفاحلا

 .نيتئامو نينامثو عبس ةنس ءمصاع يبأ نبا تام .هنع كروف
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 مساقلا يبأل ()جابيدلا باتك

 هرخآ يفو نيأزج يف يلّتخلا نينس [ب/00] نب ميهاربإ نب قاحسإ
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 عاقبلاو سلاجملا لضف -
 ًاضيأ هل

 )١( باب ةبرشألا باتك (١١1١ص) ىف دانسإلا اذه ريغب هدنع وه )١8( ثيدح )0519(

 .هفارطأ رظناو (5887) ثيدح (47) باب ةاقاسملا باتك (4594 :ص) يفو
 "04./١١يرابلا حتف يفو (أ/55 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 .(”840/؟ سسؤملا عمجملا)

 )١78( فوصت (59) مقرب ةيرهاظلا يفو (/1 عومجم) ةرهاقلاب تعلط ةبتكم يف (9)

 (09107 2" ج44) عومجم (؟554) مقرب اهيفو ءعومجم نمض (7/108 - 1/598 ١1ج

 .(2788/7 لماشلا سرهفلا) .عومجم .نمض

 م.



 نب رصن انأبنأ :لاق يتءارقب رمعملا بلاط يبأ نب دمحأ هب ينربخأ

 دمحأ نب ليلخو ؛«"""”ئرقملا فلد نب زيزعلا دبعو «يليجلا قازرلادبع
 ءرضاح نب دمحم تنب ةرهزو ؛'”'دارط نب رفظملا نب هللادبعو «يقسوجلا
 انتربخأ :نولوألا ةعبرألا لاق «تاداعسلا يبأ نب بجنألا طقف لوألا ءزجلابو

 انأ :الاق يقابلادبع نب دمحم انأ :نارخآلا لاقو ءدمحأ تنب ةدهش

 انأ «يئانحلا تسود نب هللاديبع نب دمحم انأ ء«ةحلط نب دمحأ نب نسحلا

 :هنمو «يلّتخلا ميهاربإ نب قاحسإ انأ «ءكامسلا نب دمحأ نب نامثع

 :شادخ نب ركب وبأ يندشنأ ]١[

 هقلغيهنم باب يأًاردقم  هقمري رهدلاو ًاعنام ًاعماج اي

 هقرطيف يرسياهب مأًايداغأ هتتيمب هيتأي فيك ًاركفم
 هقرفت ًامايأ لاملا عماج اي 20هل تعمج له ركفف الام تعمج

 هقفنت نيح الإ كلام لاملاام هئثراول نوزخم كدنع لاملا
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 ()هلعلا باتك ٠

 ًالدع ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخ دعب دلو )١(
 عبس (87) ةنس رفص يف تام «سانلل عفن هيف ءًادبعتم ًاريخ ًاحلاص ءأمامإ ةقث
 .(144/؟ ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو

 ركذ «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عست (089) ةنس نابعش يف دلو «بلاط وبأ (؟)

 (38/4/15) يف يفوت «ةزاجإو ًاعامس ةفئاط هنع ثدحو ءةعامج نم هعامس يبهذلا

 .(1ى8/'؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس «ناضمر رشع سداس

 )1١//507( يرابلا حتف يفو (أ/8١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9)

 عمجملا) رظناو (هىأم/ط؟ ريسلا) يف يبهذلا هركذو (؟١/85) قيلعتلا قيلغت يفو

 .(*949/7 سسؤملا

 قلل



 009 عل ا.
 '"يئاسنلا هنع ىور نمم وهو

 ايركذ وبأو ةزمح نب ناميلس ٍلضفلا وبأ ةاضقلا يضاق هب ينربخأ

 نب نب هللادبع دمحم وبأ انأ ةسماخلا يف يتاثلاو ءاعامس لوألا :يلع
 وبأ انأ «يزارلا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ انأ ””ينامثعلا نمحرلادبع
 وبأ انث .حصانلا نب دمحم نب هللادبع انأ .يسرافلا دمحم نب يلع مساقلا

 .يزورملا ركب
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 ()ةعمجلا باتكو ١
 فيطل ءزج يف هل

 نب دمحم انأ ءًاعامس دارزلا نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ
 رهاط يبأ ظفاحلا نع ءعمسأ انأو هيلع بلع ةءارق « *”ئرقملا فلخ نب ركب يبأ

 ريسلا) .يئاسنلا هنع رثكأ «:ةرجهلا نم نيتئاملا دعب دلو «يضاقلا ظفاحلا مامإلا )١(
 .( هكا *

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعيرأو نينامثو عبرأ (484) ةنس دلو (*)

 يفلسلا رهاط وبأ ىمر :ينارحلا دامح لاق ءاهيورن يتلا دئاوفلا كلت بحاص :هيلعو
 ناك ينامثعلا نأ «ةيردنكسإلا لهأ نايعأ نم ةعامج يل ركذف «بذكلاب ينامثعلا
 يف تام «ثيدحلاو ةغللاو وحنلا ئرقي ءًاففعتم ًاحلاص تبث ةقث «تاعامسلا حيحص

 095/7١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو و نيتتثا (ها/ل7) ةنس لاوش

 اتوج يف طوطخم وهو (أ/١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (©

 658 -89) ق5 ثيدح (470//) لوأ ةرهاقلا يفو ءهالال4 خيراتب ءق١٠يف (55)

 نمض ؛«ةيرهاظلا يفو «عباسلا نرقلا نم (أ/#8 - أ[//5) ق (1884) يلي ربوك يفو
 سسؤملا عمجملا) . عباسلا نرقلا نم (١م١ل - 184) ق5 يف ١( 6/86: عومجملا)

205 

 : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عضب ةنس دلو «يخلبلا هللادبع وبأ (5)

 ؛هنم هعامس رهظام نكل ,ءقودص وهو هنم عمس هنإ :لاقو هل زاجأو يفلسلاب عمتجا
 ةنس ءرخآلا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا (191/4/155) يف تام «ةزاجإلاب ريثكلا ىورو
 .(97//8.19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ثالث

 انت



 نبا انأ ءيسرافلا مساقلا وبأ انأ «ينيدملا ىيحي نب دشرم انأ ءانذإ يفلسلا
 .يزورملا انأ .حصانلا

 (')اهنع هللا يضر ةشئاع دنسمو 2-7
 ًاضيأ فيطل ءزج يف هل

 نع هب ينربخأو «يشرقلا ميحرلادبع نب دمحم ىلع ةرم ريغ هتأرق
 «يسرافلا انأ ءدشرم انأ ءيفلسلا رهاط وبأ انأ ءاعامس يدزألا باهولادبع
 ْ :هنمو «يزورملا انأ ءحصانلا نبا انأ

 نع «ءةملس نب دامح انث .يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ انثدح - ١١

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءدوسألا نع «ميهاربإ نع ءدامح [(]

 هلسغأف «يلإ هسأر جرخيف ءدجسملا يف ًافكتعم 6 هللا لوسر ناك)

 ,'"'هب يزورملا يلع نب دمحأ نع :؛يئاسنلا هاور (ضئاح انأو يمطخلاب

 .ةيلاع ةقفاوم عقوف
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 (27نآرقلا لئاضف باتك -

 باوثلا نم هيراقل امو ةئيدملاو ةكمب لزن امو
 هللادبع يبأل

 0 ا يلجبلا سيرضلا نب ىيحي نب بويأ نب دمحم

 )١( سسؤملا عمجملا (/17 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ١/١40
.)١141١ 

 يفو (؟78) ثيدح )١7/5( باب ةراهطلا باتك )١//١41( يف يلع نب ورمع نع لب (؟)
 .(يمطخلاب) :هلوق نود (7417) ثيدح )7١( باب ضيحلا باتك (19/1)

 2488/6 يرابلا عتف يفو (/47 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 سسؤملا عمجملا) 0١85١ - 88) و (8# [/١6)ق (”815) مقرب ةيرهاظلا يفو

 ش .( 6

 لكن



 . ءازجأ ةثالث يف وهو « نيتئامو نيعستو عبرأ ةنس تام ' ١”يزارلا

 انأو هيلع ءارق «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا يضاقأ هب ينربخأ

 ًاعامس معلا نرسم نب كاكا يأ نب دمحأ ركب وأ انأ :اولاق اجا

 00 ل0 لا ف وأ ةبه

 تاداعسلا يبأ نب بجنألا نيريخألا نيأزجلاب انأبنأ :ًاضيأ انخيش لاقو
 نب رب نسحلا نب د دمحأ انأ «يطبلا نب ؛ يقابلادبع نب دمحم انأ .يمامحلا

 نب قاحسإ نب .دمحأ انأ «نارشب نب دمحم نب كلملادبع انأ :الاق نوريخ
 ع ًاضيأ هنم لوألا ءزجلا تأرقو «سيرُضلا نبا انأ «"”يبيطلا باخين
 نبا نم هتزاجإب ءدعس نب دمحم نب ىيحي ايركز يبأو ءاذه ناميلس انخيش

 .روكذملا مهدنسب بجنألاو رصنو ريقملا

 : هلمو

 «ءسنأ نع «ةداتق نع ءنايبأ انث «يمرادلا راكب نب لهس انربخأ - 5
 لثم» :لاق لَو هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع
 لثمو .بيط اهحيرو بيط اهمعط هجرتألا لثمك ءنآرقلا أرقي يذلا نمؤملا
 لثمو ءاهل حير الو بيط اهمعط «ةرمتلا لثمك نآرقلا أرقي ال يذلا نمؤملا
 لثمو ءاهل معط الو بيط اهحير «ةناحيرلا لثمك .نآرقلا أرقي يذلا قفانملا
 . ؛اهل حير الو رم اهمعط ةلظنحلا لثمك .نآرقلا أرقي ال يذلا قفانملا

 مرك نب رمع نع « يتءارقب ًاضيأ ةزمح نب ناميلس ةقفاوم هانربخأو

 )١( ليدعتلاو حرجلا) .ًاقودص ةقث ناكو هنع انبتك :نابح نبا لاق //١144(.

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيرشعو ىدحإ 40 ةنس دلو ءهللادبع وبأ (
 (5017) ةنس ناضمر يف يفوت .عامسلا حيحص حلاص خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(7550/18 ريسلا) . 2 نم ةئامسمخو نيتنثا

 080/١8(. ريسلا) .ًاريخ الإ هيف عمسن مل :بيطخلا لوق يبهذلا لقن «نسحلا وبأ (5

>32” 



 انأ ؛يرسبلا نب دمحأ نب يلع انأ «يربكعلا رصن نب رصن انأ :لاق ةباتك

 نب ورمع انث ءدعاص نبا ينعي ىيحي انث «يبهذلا نمحرلادبع نب دمحم

 ىسوم يبأ نع «سنأ نع «ةداتق انث «ديعس انث .عيرز نب ديزي انث ءيلع
 يئاسنلا هاور .هركذف لَو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر يرعشألا

 .ةيلاع ةقفاوم عقوف ءهب «2"''"سالفلا يلع نب ورمع نع [ب/ 3

© © © 

 (')هلعلا باتك 5
 دمحم يبأ يضاقلل

 ةنس تام "”يدزألا ديز نب دامح نب ليعامسإ نب بوقعي نب فسوي

 .نيتئامو نيعستو عبس

 عمسأ انأو هيلع ةءارق «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 «ةسماخلا ىف انأو ةئامتسو نيثالث ةنس :يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ :لاق
 بلاط وبأ انأ «لاقبلا رادنب نب دمحأ رساي وبأ انأ «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ
 فسوي انث «يسام نب ميهاربإ نب هللادبع انأ «*”ريكب نب نسحلا نب دمحم
 . ىضاقلا

© © © 

 )١( يف )١15/8( ثيدح (7:7) باب هعئارشو ناميإلا باتك )008(.

 سسؤملا عمجملا .(أ/8١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (0)
 ةضالذل

 يف تام «ننسلا يف فيناصتلا بحاص «يضاقلا ةقثلا ريبكلا هيقفلا ظفاحلا مامإلا فرق]

 88/١54(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعستو عبس (؟9ا/) ةنس ناضمر

 ناكو هنع انبتك :بيطخلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عبس (مهال) ةنس دلو (5)

 ةنس «ةرخآلا ىدامج ثلاث( 5/5/9"47)يف تام ,هيبأ طخب اهلك هتاعامسو ءًٌاقودص

 .(767/؟ دادغب خيرات) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيثالثو تس

 م



 (')حعيبستلاو ركذلا باتكو 9 6

 ًاضيأ هل

 ىلغزق نب فسوي انأ «يتءارقب دارزلا نب دمحأ نب دمحم هب ينربخأ

 نب نمحرلادبع جرفلا وبأ مألل يدج انأ ."'ظعاولا رفظملا وبأ مامإلا

 يلع نب نسحلا انأ «"”"”يرونيدلا دحاولادبع نب يلع انأ ءيزوجلا

 . يضاقلا فسوي انث «'؟”ناسيك نب دمحم نب ىلع انأ «ءيرهوجلا

 نب ءالعلا انأ ءهرفعج نب ليعامسإ انث ؛عيبرلا وبأ انثدح 6

 :لاق 4ك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هيبأ نع «نمحرلادبع

 ملع وأ «ةيراج ةقدص نم الإ .ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ»

 «ةزمح نب ناميلس ةقفاوم هانربخأو .؛4هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني

 نب ىيحي تنب ةاضقلا تس همع ةنباو «يزاريشلا نب نمحرلادبع نب ميهاربإو
 «باهولادبع تنب ةميرك انتربخأ ؛:اولاق مهنم لك ىلع يتءارقب .دمحأ

 ريسلا يف ة يبهذلا هركذو 4146 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ()

 .”51/؟ سسؤملا عمجملا . (حيبستلا ءزج) 5

 :يبهذلا لاق «ةئامسمخو نينامثو فين ةنس دلو «يزوجلا نب جرفلا يبأ مامإلا طبس (5)

 .هعيشت ىلع لدي ًافنصم هل تيأرو «خيراتلا ةفرعمو ريكذتلاو ظعولا ةسائر هيلإ تهتنا

 ةجحلا يذ يف يفوت ءًادلجم نيرشعو ةعست يف ريبك ريسفت هل .ظوفحملا ريثك ناكو

 .(595/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (585) ةنس

 )015١( ةنس «ةرخآلا ىدامج يف يفوت ءهريغو يرهوجلا نم عمس هنأ يبهذلا ركذ (5)

 6878/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو ىدحإ

 ةنس «ةرخآلا ىدامج نم نيضم سمخل يف مأوت هيخأ عم دلو «يبرحلا (4)

 يضاقلا فسوي نع ىور يذلا وه :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو نيتنثا
 لاق «ةليضفلا نم ًايرع اذه ٍيلع ناكو ءامهاوس ىور ام حيبستلا ءزجو ةاكزلا ءزج

 ملو هباتك ذحأق ٠ هثيدح نم ًائيش يل أرقي نأ هتلأس ءثدحي نسحيال ناك :يناقربلا

 هللا ناحبس :لاقف ؟يضاقلا فسوي مكثدح هللا ناحبس :هل تلقف .لوقي ام يردي

 ريسلا) . .هيخأ عم ًاحيحص ناك هعامس نأ الإ :لاق مث . يضاقلا فسوي مكثدح

 ة4ضرللةلح

 قا



 دمحم نب دمحم انأ «هباتك ىف ىسابعلا دمحأ نب دمحم انأ ءاهيلع ًاعامس
 نب عيبرلا انث ءدعاص نب ىيحي انث «قارولا رمع نب دمحم انأ «ىبنيزلا
 نب ءالعلا نع «لالب نب ناميلس نع .«ءبهو نب هللادبع انث ءناميلس

 .هب « نمحرلادبع

 .هيلاع ةقفاوم عقوف ءهب "'"ناميلس نب عيبرلا نع ءدواد وبأ هاور
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 (')اهلضفو ةعانقلا باتك 7

 سابعلا يبأل
 نيعستو نامث ةنس تام "””يسوطلا قورسم نب دمحم نب دمحأ

 .نيتئامو

 ىلع يتءارقب «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ
 «ءىفلسلا رهاط وبأ انأ ءًاعامس ىلع نب رفعج انأ :الاق امهنم لك

 نب رفعج انأ «هيوقزر نب دمحأ نب دمحم انأ ءرطبلا نب دمحأ نب رصن
 .قورسم نبا انث «''”يندلخلا دمحم

 )١( يف )6/٠١"( باب اياصولا باتك )١4( ثيدح )5840(.
 .8844/؟ سسؤملا عمجملا (أ/5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)
 ىف يفوت «يوقلاب سيل :ينطقرادلا لاق «هفيلأت نم (ةعانقلا) انعمس :يبهذلا لاق ()

 0 4944/١(. ريسلا).ةرجهلا نم «نيتئامو نيعستو نامث (؟594) ةنس ءرفص
 ًاسلجم هنع تبتكف «ثدح انأو يرودلا سابع ىلإ تيضم لاق «يدادغبلا دمحم وبأ (54)

 ذخأت قرخلا ملع عدت كحيو :لاقف هتيرأف ؟اذه شيأ «لاقف يفوص ينيقلف .تجرخو
 تفقوو «سابع ىلإ دعأ ملف «يبلق يف همالك لخدف «قاروألا قرخ مث «قرولا ملع
 يفوص الإ اذه ام :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةفقو نيسمخو ًاتس ةفرعب
 ؛ملعلا ىلإ هجوحأ امف ءلوهجم رمأ ىلع ضحيو ؛«ةيوبنلا ثيداحألا قزمي لهاج
 ةنس يفوت ,يدلخلا تاياكحو .يلبشلا تاراشإو «شعترملا تكن دادغب بئاجع :ليق

 ©564/1١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو نامث (”44)

 ا



 : هلمو

 انث «يبأ ينثدح «'""للادبع وبأ يخلبلا دمحم نب نيسح انثدح [1]

 :لوقي ةمربش نبا [1/85] تعمس :لاق «هيبأ نع .يخلبلا ةبيتق وبأ

 ناوهلل يتدي سفنلا صرحو  ًاحاوراهبقعي سفنلا عونق

 "'يناوتلا هنم صقانب سيلو 2صرح قزرلا يف ديازي سيلو
 ينادتلاو يئانتلا يف هاتأ دبع قزر ببس نمحرلا اذإ

 نامزلا ثدح نم ناك اميلع ريصاو قزرلا بالط لجعت الف

 ءءاجر يبأ نب دمحم ينثدح «هللادبع نب تباث يلع وبأ انثدح [1]

 : ىمهرجلا ىندشنأ

 عساو ضرألا يف قزرلا نإف 2 هعدف هعفنب كيلع وجرت نم ّنض اذإ
 عمابطملا هتدبعتساو ينمل اه ابس همهو هانم ايندلا تناك نمو

 عناق تنأ لهف ىنغتسا عنق نمو هسفن مركأو ايحتسا لقع نمو
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 ىلإ بهذي «نيل هيف :لاقف هنع رصان نبا تلأس :يناعمسلا لوق يبهذلا لقن )١(

 نم ةئامسمخو نيرشعو تس (8177) ةنس لاوش يف تام ؛ليل بطاح ناك «لازتعالا

 .(097/19 ريسلا) .ةرجهلا

 دقو .بسكلاو يعسلاب ةردقم ةدايزلا نوكت دق نكلو «بوتكملاو ردقملا يف اذه (0)

 ْمُْكَل لص ىلا ٌوُمظ :لوقي لجو زع هللاو «يناوتلا يف اردقم نامرحلاو صقنلا نوكي

 'كعفتيام ىلع صرحا» : كت لاقو 4ْذدِقَْر ني وو اكتم ىف أوشتاف الولد َضْيَأْلا

 .هللا مرح ام كرت ةعانقلاف

 انك



 (')ءاكبلا باتك - 7

 رفعج ركب يبأل
 007 . ف .٠ .٠ .٠

 نيأرج يف ) )يبايرفلا نيسحلا نب دمحم

 يتءارقب «يزاريشلا نب نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هب ينربخأ
 نب ىيحي انأ ءاعامس يبطرقلا دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ انأ :لاق

 نب ليعامسإو «يفقثلا دحاولادبع نب رفعج انأ :لاق يفقثلا دعس نب دومحم

 لاقو «ميح رلادبع نب دمحأ نب دمحم رهاط وبأ انأ :الاق ديشخألا نب لضفلا

(00 

00 

 ةرفإ

 قف
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 (*7نيديعلا باتكو 6

 ًاضيأ هل

 عي ع. .:. . .: . . .: . : . : < نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ

 سسؤملا عمجملا .أ#“6 سرهفملا محعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 .(4 ا

 «ةرجهلا نم نيتئامو عبس )7١7( ةنس دلو ءيضاقلا تقولا خيش تبثلا ظفاحلا مامإلا

 45/١4 ١١١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ىدحإ )0١*( ةنس مرحملا يف تامو

 ةمشحلا تيب نمو هدلب لهأ ءاربك نم :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناوكذلا

 ةدع ىلمأ «يناربطلا مساقلا يبأ نع «ةزاجإلاب ايندلا يف ىور نم رخآ وهو ء«ةياورلاو

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث (44*) ةنس .لوألا عيبرلا يف تام .سلاجم

 .(508/119/ ريسلا)

 ماكحأ) ًاضيأ ىمسيو (ب/١٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق
 قا9١ يف 8//٠١( عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف ناونعلا اذهب طوطخم وهو (نيديعلا

 قيقحتب 2١405 ماع ةنيدملاب مكحلاو مولعلا ةبتكم يف عبط (س 6 150

 .(”07/؟ سسؤملا عمجملا) .دشارلا ناميلس نب دعاسم

 ل



 انأ ءّاعامس ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع انأ «يتءارقب 2'”ةعنم
 انأ ,29فسوي نب دمحم نب رداقلادبع انأ « د نب 1

 كك (5) 5
 انأ .© تايزلا يلع نب دمحم نب رمع انأ .يرهوجلا يلع نب نسحلا

 . يبايرفلا
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 (7هل قفانملا ةفص باتكو 9 6

 انأ هيلع ًاعامس «يدئارجلا بوقعي نب دمحم هللادبع وبأ هب ىنربخأ

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئثامتسو نيثالثو سمخ (58ه) ةنس دلو «يونقلا قفز

 ةعامجو شيعي هل زاجأو «قحلادبع ىلع رضحو هريغو ينادليلا عمس : هيلعو انيلع

 نم ةئامعبسو نيرشعو عبس (/717) ةنس مرحملا لئاوأ يف يفوت ءهنامز يف درفتو

 .( خويشلا مجعم) . ةرجهلا

 يف كروبو ًاحيحص هعامس ناك :يئيبدلا نبا لوق يبهذلا لقن :يجزألا مساقلا وبأ (0)
 «ةدعقلا يذ نم ثلاث هم يف تام «ةنس نيعبرأ ثدحو هيلإ جيتحاو هرمع

 .(51* /؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو ثالث ةنس

 عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو فين ةنس دلو «يفسويلا بلاط وبأ (6

 يف رحتم نيد ةقث حلاص خيش :يناعمسلا لاق «هتقو يف درفتو .رابكلا تافتنصملا

 1 يف يفوت «ريثكلا هنع لمحو نادلبلا يف ةياورلا هنع ترشتنا ءعامسلا ريثك «ةياورلا

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع تس ةنس .«ةجحلا يذ نم رشع نماث (27/17/18)

 .(*85/19 ريسلا)

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو تس (745) ةنس دلو «يدادغبلا صفح وبأ (5)

 عمج دق ءنيمأ انقتم ةقث ناك :سراوفلا يبأ نبا لاقو «هتقبطو يبايرفلا رفعج عمس
 نم ةئامثالثو نيعبسو سمخ هر ةنس  ةرخآلا ىدامج يف يفوت ءًاخويشو ًاباوبأ

 .(”98/15 ريسلا) .ةرجهلا

 مقر تحت (447/7 قخلم ةيناملألاب بدألا خيرات) يف هتاطوطخم رظنا :يلشعرملا لاق ()

 عبطو ءه149١١ماع يقفلا دماح دمحم هققح 776/١/١( ةيبرعلاب ثارتلا خيراتو (2)

 ردب قيقحتب ها 14٠ ةماع تيوكلاب ءافلخلا راديو ءه٠5 ٠ ؛ماع يمالسإلا بتكملا يف

 ١45/١(. سسؤملا عمجملا) .قوتعملا

 كل



 نب ميهاربإ انأ .'"”يرذنملا يوقلادبع نب ميظعلادبع دمحم وبأ ظفاحلا
 .(ح) .يومرألا رمع نب دمحم انأ ,"”يدادغبلا دمحم نب هللا ةبه

 اميف ””يراصنألا ميركلادبع نب ناميلس تنب ةمطاف ًايلاع ينربخأو
 دادغب نم 'بتاكلا مالسلادبع نب حتفلا جرفلا وبأ انأبنأ :تلاق يل تنذأ
 نب دمحمو ,؟0ةيادلا نب ىلع نب دمحمو .يومرألا رمع نب دمحم انأ :لاق

 0 2 9ىفئارطلا دمحأ

 لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو ىدحإ ةنس «نابعش ةرغ )581/8/1١( يف دلو )١(
 ىلع ثيدحلا ملع يف ريظنلا ميدع ناك : ينيسحلا نيدلا زع ظفاحلا لوق يبهذلا
 هب تعفتناو هئيدح نم ةنسح ةعطق هيلع تأرق ايرحتم ًاعرو ةجح اتبث «هنونف فالتخا

 نم ةئامتسو نيسمخو تس ةنئس (؛ةدعقلا يذ نم عبار 511/5 يف يفوت ًاريثك

 .("19/7 ريسلا) .ةرجهلا

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو ثالث (#0) ةنس لاوش يف دلو .ءيجزألا قاحسإ وبأ (؟)
 «ناضمر رهش نم عبارلا ةليل 0 6/4/5) يف يفوت ءاهب ثدحو اهنكسو رصم مدق

 .(151/9 ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو سمخ ةنس

 ةريثك ةدباع ةحلاص :ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشع (570) يف تدلو (9)

 ةنس رخآلا عيبر يف تتام «ةيلاعلا تازاجإلاب ةعامجلا اهنع رثكأو تدرفت ءرائيإلا
 1٠١(. 7/6 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نامث )7١8(

 يبهذلا لقن ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو عبس (هالثال) ةنس ءاروشاع موي يف دلو (:4)

 لامعألا يف فرصتو رعش هل ًابيدأ ًابتاك ًانسح ًاخيش ناك :لاقو يرذنملا لوق
 .«ثيدحلا تيب نم وهو هتايورمو هخويش رثكأب درفناو هرمع رخآ يف رضأ «ةيناويدلا

 نم ةئامتسو نيرشعو عبرأ ةنس «مرحم نم نيرشعلاو عبارلا (5754/1/54) يف يفوت

 .(7709 /؟7 ريسلا) .ةرجهلا

 «قفانملا ةفص حتفلا هنم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «بلاغ ابأ ىنكي (6)
 مهعم يبرف «مهل ةياد همأو ءاسؤرلا سيئر تيب يف ًاشارف هوبأ ناك :راجنلا نبا لاقو
 هعامس ناكو ءرابكلاو ظافحلا هنم عمسو ءرفعج يبأ ىلع دالوألا عم عمسو
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو ثالث (041) ةنس مرحم يف يفوت ًٌاحيحص
2)07). 

 وه هل زاجأو ء«ةملسملا نبا نم قفانملا ةفص عمس :يبهذلا لاق ؛هللادبع وبأ (5)
 (80145) ةنس ةجحلا يذ يف تام «مالسلادبع نب حتفلا هنع ىور نم رخآ «بيطخلاو
 ١7/4/96١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نيتتثا

"1١ 



 نمحرلادبع نب هللاديبع انأ .'''ةملسملا نب دمحأ نب دمحم انأ :اولاق

 .يبايرفلا رفعج انث «©"”يرهزلا

 : مدقتملا دنسلاب نيديعلا باتك نمو

 «ديمح نع ءرفعج نب ليعامسإ انث ءديعس نب ةبيتق انثدلح 2

 لك نم ناموي ةنيدملا لهأل ناك :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع [ب/1]
 ناموي مكل ناك» :لاق ةنيدملا ْكَُو ّيبنلا مدق املف ءامهيف نوبعلي ةئس

 مويو رطفلا موي ءامهنم ًاريخ امهب هللا مكلدبأ دقو ءامهيف نوبعلت
 . "70: ىحضألا

 ٍ.يلاعم نب ىسيعو ؛موتكم نب ليعامسإ اذه نم ىلعأ هانربخأو
 اعامس ءركش ةنبا بنيزو ءركاسع نب ليعامسإو «بلاط يبأ نب دمحأو
 نبا انأ «يدوادلا انأ ء«تقولا وبأ انأ «يتللا نبا انأ :اولاق ةءارقو

 ءنوراه نب ديزي انث ءديمح نبدبع انث «ميزخ نب ميهاربإ انأ ءهيومح
 ىدحإ ةنس ىبايرفلا رفعج ةافو تناكو .هوحنب 6# سنأ نع ءديمح انأ

 1 . ةئامثالثو
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 نم ةئامثالثو نيعبسو سمخ (ا/8) ةنس لوألا عيبر يف دلو «ليفرلا رفعج وبأ ١(

 ابأ عمسو «تقولا دنسم حلاصلا ليلجلا ةقثلا مامإلا خيشلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا

 ليمج عامسلا ريثك لوصألا حيحص ناكو ءهباحصأ ةمتاخ ناكف يرهزلا لضفلا

 نم ةئامعبرأو نيتسو سمخ ةنس ىلوألا ىدامج عسات (550/8/4) يف يفوت «ةقيرطلا

 .(51/18 ريسلا) 0

 ملاعلا. خيشلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعست (؟5940) ةنس دلو «لضفلا وبأ (؟)

 نم انعمس «هنامز يف درفتو ةعامجو دواد يبأ نبا نم عمس «قارعلا دنسم دباعلا ةقثلا

 نينامثو ىدحإ ("81) ةنس لوألا عيبر يف تام «يبايرفلل قفانملا ةفص هقيرط

 .(79؟/5١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(19885) ثيدح )١( باب نيديعلا ةالص باتك )#/١79/84( يف يئاسنلا هجرخأ (*)

 نضل



 (')ريبكلا دنسملا باتك -
 مهنع هللا يضر ةباحصلا بيترت ىلع

 ىلعي يبأل
 ١ .  )0هميعا هلا ىو 1

 .رابك اءعزج نيثالثو ةتس يف "”يلصوملا ىنثملا نب يلع نب دمحأ

 «ىحلاصلا ءاجيهلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم هللاديع وبأ هب ىنربخأ

 تعمسو «هيقابل ةزاجإو «هنم ةريبك ةعطقل ءًاضيأ هيلع ًاعامسو .هيلع ىتءارقب
 نب سنوي دمحم وبأ فيرشلا :مهنم نيرخآ ةعامج ىلع ةريثك ثيداحأ هنم
 ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ انأ : مهلك اولاق "”ينيسحلا دمحم نب دمحأ

 دعس تنب ةمطاف انتربخأ :باتكلا عيمجب لوألا لاق «هيلع ًاعامس ؛يسدقملا
 نب رهاز مساقلا وبأ انأ :تلاق امهيلع ًاعامس ؛يراصنألا دمحم نب ريخلا
 _ عباسلاو رشع نماثلاو عباسلاو عبارلا ءزجلا ىوس ًاروضح يماحشلا رهاط
 نب دمحم دعس وبأ انأ :لاق ءًاعامس نكي مل نإ اهب هزاجأف نيرشعلاو
 نادمح نب دمحأ نب دمحم ورمع وبأ انأ «يذورجنكلا نمحرلادبع

 :هنم اجيهلا يبأ نبا ىلع عومسملا نمو ءيلصوملا ىلعي وبأ انث «"*”يريحلا )  )5ا مه نع 6

(000 

00 

 2م

 قف

 قيقحتب هه ؛ماع ثارتلل 0 وماما راد يف 5 37 2/1( ةيفصآلا يفو 0(
 .ةروكذملا خسنلا ىلع ًادمتعم «ءدسأ ميلس نيسح

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيرشع (؟١؟١) ةنس لاوش يف دلو

 هيلع محدزاو «دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا ءهنم ادانسإ ىلعأو يئاسنلا نم ربكأ وه :هيلعو
 ١9/4/١54(. ريسلا) .ثيدحلا باحصأ

 2« قشمد عماجب نذؤم :ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عبس (511/) ةنس دلو

 .( 1 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو عبس )/1١17( ةنس تام

 ىلإ هدلاو هب لحترا : ىبهذلا لاق « ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو ثالث (7م7*) ةنس دلو

 يف عربو زيمتو بتكو هسفئب وه بلطو «ريثكلا هعمسو ةريزجلاو قارعلاو مجعلا

 يف يفوت ءأريثك هقيرط نم تجّرخو هيلاوع ةلمج نم يل عقو «ةمج هبقانمو ةيبرعلا
 نم ةئامثالثو نيعبسو تس ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا ةض لنا نسوا

 .65/15 ريسلا) .ةرجهلا

 نقلوا



 نب ديرب انث ءةماسأ وبأ انث ءءالعلا نب دمحم بيرك وبأ انثدح 7

 لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع «هللادبع

 هللا ءاقل هرك نمو ىءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم» 1 هللا لوسر

 . "”«هءاقل هللا هرك

 دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا نإ» :لاق لَو ّيبنلا نع هبو 2 64

 . "”6 كبشو كًاضعب هضعب
 سيلف حالسلا انيلع لمح نم» :لاق 6 ّيبنلا نع هبو 2 8

 .ةقفاوملا ىلع ””بيرك يبأ نع ًاعيمج ءملسمو ««؟”يراخبلا اهاور ."””هانم

 هيلع ءىرق اميف رفظم نب مساقلا قيرطلا هذه نم ىلعأ اهب انربخأو
 سابعلا نب نسحلا انأ ءأنذإ ميهاربإ [أ/57] نب دومحم نع ءعمسأ انأو

 ("””يناجرجلا ميهاربإ نب دمحم انأ :«2©يزاغلا هللادبع نب لهس انأ «هيقفلا

 نب هللادبع يرتخبلا وبأ انث «"”نيسحلا نب دمحم رهاط وبأ انأ «ءالمإ

 )١( ص) يف يراخبلا مامإلا هجرحأ ١57#( باب قاقرلا باتك )4١( ثيدح )6808(.
 ثيدح (6) باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو. ركذلا باتك (20717/4) يف ملسم هجرخأو

 )١86  .((دوذك

 هجرخأو .(5445) ثيدح (0) باب ملاظملا باتك (484 ص) يف يراخبلا هجرخأ (0)

 .(5848 )548  ثيدح )١9( باب ةلصلاو ربلا باتك )١19494/5( يف ملسم

 هجرخأو .0101/1) ثيدح (9) باب نتفلا باتك ١584( ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)

 )157  03١٠١(. ثيدح (45) باب ناميإلا باتك )48/١( يف ملسم
 .مدقت ام رظنا (4)

 .مدقت ام رظنا (5)

 .(447/14 ريسلا) .ةدنم نب باهولادبع ورمع وبأ ؛ةمجرت ىف ىبهذلا هركذ «يلع نبا (5)

 لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو ةرشع عست (*18) ةنس ناجرجب دلو «يدزيلا هللادبع وبأ (0)
 يلامألا كلت بحاص «ناهبصأ دنسم ملاعلا ةقثلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 نامث (508) ةنس بجر يف ناهبصأب تام «سلاجم ةعبرأ هيلامأ نم يل عقو «نيعبرألا

 /585/١1(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 يناعمب نيملاعلا تاقثلا نايعأ نم «ةياورلا مساو ناك :يبهذلا لاق «يذابأ دمحملا (8)

 نم ةئامثالثو نيثالثو تس (5*7) ةنس يفوت «تايفقثلا يف هثيدح عقي بدذألابو ليزنتلا

 04/١8"(. ريسلا) .ةرجهلا
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 هللادبع نب ديرب انث «ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأ انث .«"”ركاش نب دمحم
 .ًايلاع نيخيشلل ًالدب قيرطلا هذه يف تعقوف ءاهركذف

© © © 

 (9سلاجم ةثالث ١
 ءزج يف اذه يلصوملا ىلعي يبأ ءالمإ نم

 نب ليعامسإ نب نمحرلا دبعو «دارزلا نب دمحأ نب دمحم اهب ينربخأ

 ءدمحأ نب هللادبع نب دمحمو هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأو ءدمحأ

 انأ :اولاق مهيلع يتءارقب ءنويحلاصلا ملسملا نب دمحم تنب ةشئاعو
 الاقف «عبارلاو ثلاثلا ىوس ًاعامس «ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع
 هللادبع نب دمحأو «"””ىيحيشلا يلع نب ملسم روصنم وبأ انأ :ًاروضح
 2 ينهجلا سيمخ نب دمحم نب دمحم انأ :الاق (؟9بيطخلا يسوطلا

 0 ,'9قوط نب يقابلادبع نب دمحأ انأ

(00 

 قف

 قرف

 قف

2) 

00 

 يذ يف يفوت «قودص ةقث :لاقو ينطق رادلا لوق يبهذلا لقن «يدادغبلا يربنعلا
 8/1١". ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبس (7070) ةنس ةجحلا
 ةثالث ةيرهاظلا يف و (ب/58١ سرهفملا مجعملا) يف فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق
 )١ ١7( قا١ا يف ١/97( عومجملا) نمض . © هللا لوسر نع ديرافملا نم ءازجأ
 ©/05١(. سسؤملا عمجملا) .رخآلا صقان وهو

 فصتنم يف يفوت «ةعامجو ينادليلا يقتلا هنع ىور :لاقو « يحيسلا نبا يبهذلا دنع
 0:07/5١. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو سمخ (996) ةنس مرحملا
 «ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبس (0119) ةنس دلو «لصوملا بيطخ نبا رهاط وبأ
 «ةديدم صمح ةباطخو ًانامز لصوملا ةباطخ يلو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 ىدحإ (501) ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام «ينادليلا يقتلا هنع ىور ؛ثدحو عجرو
 .(4؟51/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتنثا ليقو

 ةنس يفوت «ةقث لدع وهو .قوط نب رصن يبأ نع ثدح .يلصوملا تاكربلا وبأ
 .(441/؟ ةطقن نبال لامكإلا ةلمكت) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو عبرأ (هم4)
 عست (4809) ةنس ناضمر يف يفوت « ىلعي يبأ بحاص يبهذلا لاق .«يلصوملا رصن وبأ
 .(*:9/؟ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو
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 ؟ ىف )١0( . اعل
 .ىلعي وبأ انث «٠ ليلخ نب دمحأ نب رصن انأ

© © © 

 ىلعي يبأ ثيدح نم ءزج - ١1١
 فيطل ًاضيأ

 نيزر نب دمحمو « يتءارقب يديوسلا فسوي نب ليعامسإ هب ينربخأ

 يناثلاو اعامس لوألا «ءيواخسلا دمحم نب يلع انأ :الاق ًاضيأ يراصنألا

 رهاط وبأ انأ :الاق ًانذإ ىنادمهلا رفعج نع ءًاضيأ ىناغلا دازو «ًانذإ

 نب يئ ِ نب : نب هبا | انأ 29 ئانحلا ٠ | هب دمحم انأ « ىف | دمحم ب دمحأ
 .يلصوملا ىلعي وبأ انث ءىجرملا دمحأ نب رصن انأ .””يزاوهألا يلع

 : هلمو

 انث «ةرامع نب ىمرح انث «يريراوقلا رمع نب هللاديبع انثدح -

 لكل» :485 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع «ةداتق نع «ةبعش
 . ''”ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد ترخأ ينإو ءاهب اعد ةوعد يبن

 «نمح رلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس اذه نم ىلعأ هانربخأ

 ىور نم ةمتاخ وهو ًاحرج هيف تملع ام :يبهذلا لاق ءىجرملا يلصوملا مساقلا وبأ )١(
 ١16/١39(. ريسلا) .ةئاملا رشع يف يفوت «ةعامجل زاجأ دقو «ىلعي يبأ نع

 ةريثك ءازجأب درفت قدصو ةنسو ةلادعو ثيدح تيب لهأ نم :ىبهذلا لاق ءرهاط وبأ (؟)

 ىدامج ثلاث )01١/56/6( يف تام «ةدعو يزاوهألا يلع ابأ عمس ءهدلاو هب ىنتعاو

 485/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع «ةنس ةرخآلا

 ًاسأر ناك :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو نيتنثا 55”0) ةنس دلو «يلع وبأ (5)
 الو هل نقتملاب سيلو راثكإو ةلحرو ثيدح بحاص تيصلا ديعب ًارمعم تاءارقلا ىف

 عبار (455/17/4) يف يفوت قافآلا ئرقم ةمالعلا مامإلا خيشلا وهو «ةيلاعلا ديناسألا

 ١17/18(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو تس «ةنس ةجحلا يذ نم

 )41”#  58١(. ثيدح (85) باب ناميإلا باتك )١90/١( يف ملسم هجرخأ (:5)

 نفح



 نب ديعس انأ «يتللا نب هللادبع انأ :اولاق يتءارقب مساقلا يبأ نب دحألا دعو
 انث روبنز نب ركب وبأ انأ «يبنيزلا دمحم رصن وبأ انأ .ًٌاروضح ءانبلا

 دعس وبأ انث ءليخألا نب قاحسإ انث «ظفاحلا دواد يبأ نب هللادبع
 يف يلصوملا ىلعي يبأ ةافو تناكو « هوحنسب ةداتق نع 2« رعسم انث .يراصنألا

 . ةثامثالثو عبس (ةنس
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 ةءورملا باتك - ١

 ركب يبأل

 ©9ةئامثالثو عست ةنس تام يرابخألا نابزرملا نب فلخ نب دمحم

 نب نمحرلا دبعو ءيبطاشلا نب ىيحي نب يلع هب ينربخأ
 «نايسدقملا هللادبع [ب/0ه”] بحملا نب دمحمو ,"”ةمالس نب دحاولادبع

 نب دعسأ نب ىيحي انأ «ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع انأ :اولاق يتءارقب
 نسحملا نب يلع مساقلا وبأ انأ ءعيبلا مارهب نب مارهب انأ «شوب
 .نابزرملا نبا انأ «ةيويح نب رمع نب دمحم انأ .«"””يخونتلا

 : هلنمو

 عقو «فيناصتلا بحاص ةمالعلا 17 : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ات .يرجألا قلد

 لاق ٍةرجهلا نم ةثامتسو نيثالثو عبرأ م ةنس دلو ؛لمجلا ٠ كديبعب فورعملا )0

 لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا نم ةثامئالثو نيكسو سمخ (9856) ةنس نابعش يف دلو فرفإ

 عاجش لاقو «ثيدحلا يف ًاقودص ماكحلا دنع ةداهشلا يف ًاظفحتم ناك :لاقو بيطخلا

 ةنس نم مرحملا يناث 2( يف تام «لازتعالا ىلإ بهذيو عيشتي ناك : يلهذلا

 .(١/5144إ9/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو عبس

 ضني



 يشرقلا وه دمحم نب ىلع انأ «ىماميلا ىنعي رفعج وبأ انثدح )*١(

 حالصإ :لاق ؟ةءورملا ام :امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعمل ليق :لاق

 ءافكألا ةاخاؤم :لاق ؟لبنلا امف :هل ليق «ةريرجلا لامتحاو «ةشيعملا

 ؟ةءورملا ام :ناحوص نب ةعصعصل ةيواعم لاقو :لاق .ءادعألا ةاجادمو

 . مالكلا

© © © 

 (')ةرهاطلا ةيرذلا باتك - 4

 رشب يبأل
 نيب ةئامثالثو رشع ةنس ىفوت ''”ىبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم

 ةنيدملاو ةكم

 وبأ انأ :لاق ةرم ريغ يتءارقب ركاسع نب رفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 دمحم وبأو «ةعبارلا يف رضاح انأو ريقملا نب هللادبع يبأ نب يلع نسحلا

 لضفلا وبأ ظفاحلا انأ :الاق ةزاجإ "”يولعلا ىضترملا نب يلع نب نسحلا

 وبأ انأ ءاعامس يناثلاو «ةزاجإ لوألا يمالسلا دمحم نب رصان نب دمحم

 )١( ق (7/458) مقرب يلي ربوك يف طوطخم :يلشعرملا لاق )١١7 -1/50/أ(بتاريخ
 سنوت يف ةصاخلا باهولادبع ىنسح نسح ةبتكم ىف ةميدق ةخسن هنمو ه0

 دعس قيقحتب «ه401١ ماع تيوكلا يف ةيفلسلا رادلا يف عبط 2ه159 خيراتب (قه0)
 «دادغبب يبرعلا يملعلا ثارتلا ءايحإ زكرم يف سابع يدهم حلاص هققحو «كرابملا

 سسؤملا عمجملا) .ه405١ ماع ١/774(.

 رادلا لوق يبهذلا لقن ءةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو عبرأ (؟؟84) ةنس يف دلو ءيزارلا (5)

 «ةنس ةدعقلا يذ يف تام ءأريخ الإ هرمأ نم نيبتي امو ءهيف نوملكتي :لاقو ينطق
 09/١5"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو رشع (*00)

 :لاقو «ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا يلع وبأ ةمجرت يف :يبهذلا هركذ ()

 558/1١7(. ريسلا) .مهتمصع ةضفارلا يعدت نيذلا رشع ىنثإلا دحأ
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 ,'9روكذملا فيظن نب دمحأ تاكربلا ىبأ دئاوف نم ءزج هرخآ ىفو

 انأو «ءىضترملا نب يلع نب نسحلا هعيمجب انأ :لاق ًاضيأ مساقلا هب ينربخأ
 نب ظفاحلا انأ :الاق رضاح انأو ريقملا نبا نسحلا وبأ هنم ىقتنم هضعبب

 .روكذملا فيظن نبا انث ءرقصلا يبأ نب رهاط

 : مدقتملا دنسلاب ةرهاطلا ةيرذلا باتك نمو

 «يرهزلا نع «بيعش انأ «ناميلا وبأ انث ,بوقعي نب ميهاربإ انثدح

 يبأ نب يلع نأ «هربخأ ةمرخم نب روسملا نأ «نيسحلا نب يلع ينربخأ

 هللا ىضر ةمطاف تعمس املف «لهج ىبأ تنب بطخ هنع هللا يضر بلاط

 بضغت ال كنأ نوثدحتي كموق نإ :هل تلاقف كيو هللا لوسر تتأ اهنع
 نيح هتعمسف كو هللا لوسر ماقف «ءلهج يبأ تنب حكان يلع اذهو «كتانبل

 ينثدحف عيبرلا نب صاعلا ابأ تحكنأ ينإف [أ/54] دعب امأ» :لاق دهشت

 هللاو هنأو ءاهونتفي نأ هركأ انأو «ينم ةعضب دمحم تنب ةمطاف نإو « ينقدصف

 كرتف ءادبأ دحاو لجر دنع هللا ودع تنبو 6 هللا لوسر تنب عمتجي ال

 . "”«ةبطخلا هنع هللا يضر ىلع

 .زعلا ىبأ نب دمحم ءالصتمو قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 انأ «كرابملا نب نيسحلا انأ :اولاق رمع تنب ةريزوو «بلاط ىبأ نب دمحأو

 رعش هلو «نيأزج ىف هتخيشم انعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءيىمخللا )١(
 يف رابنألاب تام .لمج رقو هتاعومسم لاقي ءًاماوق ًاماوص ناك :يناعمسلا لاق «قئار
 .(هال8١/8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو تس (841/5) ةنس ةرخآلا ىدامج

 .هركذ مدقتي مل (6)

 .(1449 )95  ثيدح (8١)باب ةباحصلا لئاضف باتك )١1407/4( يف ملسم هجرخأ (6)

 نصلح



 انأ ءدمحأ نب هللادبع انأ ءهدمحم نب نمحرلادبع انأ ءىسيع نب لوألادبع
 3 ٠ 5 56 قلد 5 .٠ .٠

 .هركذف (« بيعش
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 (')7هيحصلا باتك 6

 (")ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأ مامإلل
 رصتخملاب ىمسملا وهو

 ىلإ هلوأ نم ةريبك ةعطق وهو «يماحشلا رهازل يورملا ردقلاب ينربخأ

 هللادبع وبأ ءدلجم ردق كلذو هنم ةقرفم عضاوم الخ ءجحلا لئاوأ

 يلع وبأ رذقلا اذهب انأ :لاق عامسو ةءارق ءءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم

 نيسمخو عنرأ ةنس هيلع ًاعامس يركبلا نب دمحم نب دمحم نب نسحلا
 انأ .'؟*يورهلا لضفلا يبأ نب دمحم نب زعملادبع حور وبأ انأ «ةئامتسو

 دعسأ وبأ ًاقفلم ردقلا اذهب انأ «يماحشلا رهاط نب رهاز مساقلا وبأ

 .'””ىرقملا ميهاربإ نب دمحأو «يذورجنكلا نمحرلادبع نب دمحم

 .هفارطأ رظناو (415) ثيدح (؟9)باب ةعمجلا باتك (87١ص) يف يراخبلا )١(

 ةبتكم يف طوطخم وهو ٠١١/( سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5

 يف يمالسإلا بتكملا يف هنم دوجوملا عبط (”54) مقرب ايكرت يف ثلاثلا دمحأ

 585/١(. سسؤملا عمجملا) .يمظعألا ىفطصم دمحم قيقحتب ءه١9١ ماع توريب

 0170 ةنس دلو .فيناصتلا بحاص ةمئألا مامإ ءمالسإلا خيش هيقفلا ةجحلا ظفاحلا (6)

 راص ىتح «هقفلاو ثيدحلاب هتثادح ىف ىنع ؛«ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو ثالث

 «ةدعقلا يذ يناث (11/11/5) يف تام .ناقتإلاو ملعلا ةعس يف لثملا هب برضي
 .(3487 58/١5" ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع ىدحإ ةنس

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو نيتنثا (8177) ةنس دلو (4)

 عيبر يف كرتلا هلتق ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتناو ,.ةعامج نم هتزاجإب تعمس :هيلعو
 ١١4/537(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع نامث )5١14( ةنس «لوألا

 انيلع هللا ةمحر رفاغلادبع لوق يبهذلا لقن ء0سمش يبأ نبا يتاماشلا دعس وبأ (6)

 عبرأ (464) ةنس نايعش يف تام ؛.تاءارقلاب ملاع «ةقث لضاف خيش :امهيلعو

 .(177/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو

 نضل



 ع 4فز 0. . فلل
 وبأو « يريشقلا روصنم نب ديعسو 2 ىيحي نب لمحم نب دمحمو

 نب دمحم رهاط وبأ انأ :مهلك اولاق :«"”يزاغلا لضفلا يبأ نب مساقلا
 نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ ةمئألا مامإ يدج انأ :'*”دمحم نب لضفلا

 . ةميزخ

 ءدعس نب لمحم نب ىيحي :ًاضيأ هنم لوألا ءزجلاب ينربخأو

 «ةعنم نب دمحأ نب دمحمو «يدجبلا نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحمو

 وبأ انأ ءيسرملا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا انأ :اولاق مهيلع ًاعامس
 اذهو «يذورجنكلا نع .رهاز ةياور نم هل مدقتملا هدئلسب يورهلا حور

 نم هيفو ءاهسفنأو باوبألا ىلع ةفنصملا بتكلا نسحأ نم باتكلا

 يف مهكراش اذه ةميزخ نبا نأل ءًادج ريثك ءيش ةتسلا ةمئألل تاقفاوملا

 .نيخيشلا طرش نم بيرق هيف هطرشو مهخويش بلاغ

 . هلنمو

 نب حور انث «ةيلع نبا انث ,يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انثدح - 7
 ناك) :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ء«ةنوميم يبأ نب ءاطع انث .«مساقلا
 .(هب لستغيف ءامب هتيتأ هتجاحل زربت اذإ كو هللا لوسر

 .ةقفاوملا ىلع ءهب '”يقرودلا بوقعي نع «يراخبلا هاور

 471/1١6(. ريسلا) يناجزوبلا هلعل ()

 بختنملا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخ )46٠0( ةنس يفوت «ةقث «عناصلا رفظملا وبأ (0)

 .(؟78 :قايسلا نم

 .(١/604عمجملا) ركذ نّمع ىور (0)

 :مكاحلا لاق ءرثكأف ةمئثألا مامإ هدج نم عمس «ةميزخ نبا ديفح يملسلا رهاط وبأ (4)
 نإف ءهيعو لاح يف الإ هنم اوعمس مهارأ ام :يبهذلا لاق ءهلقع لاوزب ريغتو ضرم

 يف يفوت «مرهناو يسنو ريغت نم فالخب ؟هنم عامسلا نكمي فيك هلقع لاز نم

 .(440/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو عبس (7817) ةنس «ىلوألا ىدامج

 )5١19(. ثيدح (85) باب ءوضولا باتك (28ص) يف (6)

"1١ 



 نب ىسيعو «ةزمح [ب/ه54] نب ناميلس ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 «يزجسلا لوألادبع انأ ءرمع نب هللادبع انأ :الاق ىتءارقب «نمحرلادبع

 مساقلا وبأ انث «حيرش يبأ نب دمحم وبأ انأ :دمصلادبع تنب يبيب انتربخأ
 ينربخأ «ميهاربإ نب ؛ ليعامسإ انث «برح نب ريهز ةمثيخ وبأ انث «يرغبلا

 عقوف .هن (""ريهز ةمثيخ يبأ نع « ءملسم هاور . .هركذف مساقلا نب حور

 .ةيلاع هل ةقفاوم

 : ىيحي نب دمحم نب دمحم نع .رهاز ةياور نم باتكلا ةيقب نمو

 نب ءالعلا نع ءرفعج نب ليعامسإ انث ءرجح نب ىلع انثدح - *17 ١

 :لاق 2 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « هيبأ نع «نمح رلادبع

 شغت ملام «مهنيب امل تارافك .ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو .سمخلا تاولصلا»

 ةقفاوملا ىلع ءرجح نب يلع نع «””يذمرتلاو ؛«"'ملسم هاور «رئابكلا
 : ًاضيأ يذورجنكلا دعس يبأ قيرط نمو

 ينثدح .جيرج نبا انأ «قازرلادبع انث «عفار نب دمحم انثدح 7 64

 نم) :لوقي ناك « ءامهنع هللا يضر رمع نبا نأ « عفان انث «ىسوم نب ناميلس

 (كلذب رمأ و هللا لوسر نإف ءأرتو هتالص رخآ لعجيلف ليللا نم ىلص

 تنب ةيدهو «ةزمح نب ناميلس «لاجر ةثالثب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 «نمحرلادبع نب ىسيعو «فسوي نب ليعامسإو ءدمحأ نب ركب وبأو «يلع
 ءركش ةنبا بنيزو .مساقلا يبأ نب دحألا دبعو «بلاط يبأ نب دمحأو

 ءًاروضح يدينزلا نب نيسحلا انأ :نالوألا لاق ءمهنم لك ىلع يتءارقب

 انأ :نوقابلا لاقو «يديبزلا نبا انأ :ثلاثلا لاقو ءاعامس يتللا نب هللادبعو

 يبأ نبا انأ ءهدوعسم يبأ نب دمحم وبأ انأ ءتقولا وبأ انأ :الاق يتللا نبا

 نأ عفان نع ءدعس نب ثيللا انث «ىسوم نب ءالعلا انث .هللادبع انث «حيرش

 .(590 -11) ثيدح (؟1) باب ةراهطلا باتك (5117/1) يف (1)

 .(578 )١4  ثيدح (0) باب ةراهطلا باتك )39١4/1( يف (5)

 )5١14(. ثيدح (50١)باب ةالصلا باوبأ باتك )418/١( يف (6)

 ضف



 نع «ديعس نب ةبيتق نع «'"”يئاسنلاو «'"”ملسم هاور .هركذف :لاق هللادبع
 .ثيللا

 نب ىيحي قيرط نم .© نيحيحصلا يف هاجرخأو ءايلاع الدب عقوف 8 فضز . 5, 4 0 5
 . عفان نع ءرمع نب هللاديبع نع ءديعس

© © © 

 هيلع مالكلاو ةريرب ثيدح باتك ١1

 ركب يبأل
 . ءازجأ ةثالث ىف هللا همحر ةميزخ نبا

 الو ءفيلإ ًادنسم) ًاعامس دمحأ تنب ةدهش انتربخأ :لاق ًانذإ ىقسوجلا دمحأ

 .'(هلاجر ركذ نآلا ينرضحي

© © © 

 (29دئاوفلا دئاوف ١-3

 ءزج يف ًاضيأ ةميزخ نبال
 يزملا ظفاحلا ةءارقب هيلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس انخيش هب ينربخأ

 نب دمحم نب دواد انأ ءًاعامس دحاولادبع نب دمحم ظفاحلا انأ :لاق

 )1١( باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص .باتك (1//819) يف )7١( ثيدح )180-- 781(.

 .(1585) ثيدح (0) باب راهنلا عوطتو ليللا مايق باتك (370/5) يف (؟)

 )011/1١( ملسم يفو .(448) ثيدح (4) باب رتولا باتك ١91( ص) يراخبلا يف (©)
 )16١(. ثيدح

 همحر ةميزخ نبال عجري (هيلإ) يف ريمضلاو «شماهلا يف ًاقحل بتك نيسوقلا نيبام (4)
 .هللا

 سسؤملا عمجملا .(ب/ا كال سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (6)

1 

 ضفيإ



 رهاط نب رهاز انأ :الاق ناهبصأب ىفقثلا دمحأ نب دومحمو «2'هذاشاف

 نب لضفلا نب دمحم انأ .'"”يبرغملا روصنم نب دمحأ انأ [أ/هه] يماحشلا

 .ركب وبأ مامإلا يدج انث «ةميزخ

 :رخآ ءزج

 ءءاجيهلا يبأ نب دمحم ىلع هتأرق فيطل ةميزخ نبا ثيدح نم

 انأ ءزعملادبع حور وبأ انأ ءًاعامس يركبلا نب نسحلا نع هب ىنربخأو

 . ةميزخ

 : مدقتملا دنسلاب ةروكذملا دئاوفلا دئاوف نمو

 سنأ نع «ةداتق نع ءهناوع وبأ انث ءذاعم نب رشب انثدح 2-6

 اوناك مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب ابأو ْكُلَو ّيبنلا نأ) :هنع هللا يضر

 . ""(نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتفتسي

 نب رمع نع « ىتءارقب ةزمح نب ناميلس اذه نم ىلعأ هانربخأ - 5 ١

 نب ىلعيو «فيفع نب نمحرلادبع انأ ءًاعامس تقولا وبأ انأ :لاق ةباتك مرك

 انأ :اولاق ””يسرافلا دوعسم يبأ نب دمحمو .'*”يليضفلا هللا ةبه

 ةنس يفوت «ةعامجو يماحّشلا رهاز نم عمس :يبهذلا لاق «يناهبصألا ليعامسإ وبأ )١(

 #/5"١1(. ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ثالث (50)

 عمس «دئاوفلا ركب يبأل عمجو ءريثكلا عمس :رفاغلادبع لوق يبهذلا لقن ءركب وبأ (؟)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نيتنثا (157) ةنس ىفوت ءرابكلا ةمئألا هنم

). 1 
 .(545) ثيدح (1437) باب ةالصلا باوبأ باتك )١18/1( يف يذمرتلا هجرخأ (6)

 .(408/1عمجملا) .ركذ نَّسع ىور «يليضفلا ميهاربإ نب ىلعي دعاص وبأ (5)

 نم ةتسلا ءازجألا يوار :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يورهلا هللادبع وبأ (5)

 ترثكأو هتمزال رهاط نبا لاقو «حيرش يبأ نب نمحرلادبع نع ءدعاص نبا ثيدح

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثا (49/7) ةنس لاوش يف يفوت «هنع

20 

 ضف



 ةبعش انأ ءدعجلا نب يلع انث «يوغبلا هللادبع انث ءحيرش يبأ نب نمحرلادبع

 فلخ تيلص) :لوقي هنع هللا يضر اسنأ تعمس :لاق «ةداتق نع «نابيشو

 دحأ عمسأ ملف مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأو كي هللا لوسر

 . ""ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي مهنم

 .هللا همحر ةئامثالثو ةرشع ىدحإ ءةنس ةميزخ نبا مامإلا ةافو تناكو

© © © 

 ('9باوبألا ىلع دنسملا نم ةالصلا باتك

 سابعلا يبأل
 1 . 1 2م ةمرألا <

 . ةثامثالثو ةرشع ثالث ةنس تام «مهخويش نم ريثك يف ةمئالا ةيقبو هكراش

 : ىلع ثلاثلا ءزجلاو ىناثلا ءزجلا رثكأو همامتب هنم لوألا ءزجلا تأرق

 نب دومحم ءافولا يبأ نع «كلذب انأو ءرفظم نب مساقلا دمحم يبأ

 نب دمحم نب باهولادبع ورمع وبأ انأ ءاعامس ىفقثلا دوعسم انأ «ةباتك ةدنم

 سابعلا وبأ انث «فافخلا رمع نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ انأبنأ «ةدنم

 لوألا ءزجلا نم رغصأ وهو ءًاضيأ هنم لوألا ءزجلا تأرقو «جارسلا
 ىبطاشلا ىيحي نب ىلع نسحلا ىبأ ىلع هثيدح بلاغ هيفو ءًافنآ روكذملا
 ينييارفسإلا رافصلا نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ نع «هب انأو ةرم ريغ

 )١( يف ملسم هجرخأ )١/194( باب ةالصلا باتك )*١( ثيدح )894-850(.

 يف ظفاحلا هركذ «باوبألا ىلع وهو جارسلا سابعلا يبأ دنسم :يلشعرملا لاق (0)

 ق ("/9ا/ عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو (ب/١٠ سرهفملا مجعملا)

 نمض «ةيرهاظلا ةبتكملا يف تاراتخم هنمو (477) مقرب يلي ربوك يفو )148 - ١15(

 197/١(. سسؤملا عمجملا) .سداسلا نرقلا نم (برألا أ/كال) ق('؟ عومجملا)

 ةرشع تس (؟15) ةنس يف دلو «ناسارخ ثدحم مالسإلا خيش ةقثلا ظفاحلا مامإلا (6)
 نم ةئامثالثو ةرشع ثالث )5١1( ةنس رخآلا عيبر يف تام ؛ةرجهلا نم نيتئامو

 .("18 - 848/١5" ريسلا) .ةرجهلا

 ضين



 رهاط نب هيجو انأ .'"”رافصلا هللادبع نب مساقلا انأ :لاق هظفل نم ًاعامس
 نيسحلا وبأ انأ «"”يريشقلا نزاوه نب ميركلادبع مساقلا وبأ انأ «يماحشلا

 ةخسن نم باتكلا اذه نم لوألا ءزجلاب ينربخأ دقو «جارسلا انأ «فافخلا

 نب ديمحلادبع دمحم وبأ اهثيداحأ رثكأ يف قيرطلا هذهل ةفلاخم ىرخأ

 امهيلع ًاعامس «نايحلاصلا هللادبع بحملا نب دمحمو «"””يبرغملا ناميلس

 دمحأ نب رصن يبأ نب دمحأ انأ ءيركبلا نب دمحم نب نسحلا انأ :الاق

 انأ [ب/0] يتشديورلا دمحم نب نيسحلا نب قيتع انأ :©©غابصلا
 وبأ انأ «"يدلخملا دمحأ نب نسحلا انأ «رايعلا دمحأ نب دمحم نب ديعس

 وهو هلامكب فافخلا ةئزجت نم ثلاثلا ءزجلاب ينربخأو «جارسلا سابعلا
 ةريبك ةعطقل اهيلع يتءارقب ءميحرلادبع نب دمحأ ةنبا بنيز دمحم مأ «ريبك

 هللادبع بحملا نبا دمحمو «هيقابب ًانذإو تاقفاوملا نم هيف ام وهو ءهنم

 نم ةتامسمخو نيثالثو ثالث (#6“) ةنس رخآلا عيبر يف دلو «يروباسينلا ركب وبأ )١(

 «يريشقلا نبال ةناوع يبأ دنسم هتاعومسم نم ناسارخ ىتفم :ىبهذلا لاق «ةرجهلا

 نم ناسارخ يف تيأر ام :ينييارفسإلا لاقو «هيجو نم يلهذلل تايرهزلا باتكو
 كرتلا دي ىلع دهشتسا «بهذملاب ةفرعمو ًاملعو ًاملح ءاذه نيدلا باهش لثم خياشملا
 .(9/97١1؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع ىنامث (514) ةنس ىف

 انيلع هللا ةمجر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو نيعبسو سمخ (9/0) ةنس دلو (5)
 مث ءدوجو ةيبرعلاو ةباتكلا ملعت مث .ءعرب ىتح حالسلاب لمعلاو ةيسورفلا ملعت :هيلعو
 ميدع ناكو ؛ةدعو يفقثلا سابعلا يبأ بحاص فافخلا نسحلا يبأ نم ثيدحلا عمس

 وبأ ذاتسألا يفوت «يناعملا ىلع ًاصاوغ قالخألا بيط ريكذتلاو كولسلا يف ريظنلا
 نيتسو سمخ «ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعلاو سداسلا (4560/4/15) يف مساقلا
 .(73787#  ؟؟ا//14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 رردلا) .ةرجهلا نم ةئمعبسو نيرشعو سمخ (ا/176) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ىيبلحلا (*)

 ش )0 00
 78/١”(. عمجملا) .دواد حوتفلا وبأ هنعو ءزيزعلادبع هدج نع ىور ًاضيأ (4)

 عمجملاو ٠٠١6/5 نادليلا مجعمو :«44/؟ بابللا) .ناهبصأ ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسن (©)

 الا

 نم انل عقو «تاتويبلا لهأ ةيقبو ةلادعلا خيش :يبهذلا لاق «يروباسينلا دمحم وبأ (5)

 يفوت ءهرصع ثدحم ةياورلا نقتم «بتكلاو عامسلا حيحص وه :مكاحلا لاقو ؛هيلاوع

 074/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو عست (784) ةنس بجر يف

 ضف



 انأ ءيركبلا نب دمحم نب نسحلا انأ :اذه لاق هعيمجب ًانذإ يسدقملا
 .(ح) «يماحشلا رهاط نب هيجو انأ ءرافصلا هللادبع نب مساقلا

 اذه هيجو نع «ينيدراملا بجنأ نب قلاخلادبع انأ ءبنيز تلاقو

 دمحأ نب بوقعي انأ ءيريشقلا ميركلادبع مساقلا وبأ انأ «ةزاجإ

 نيسحلا وبأ انأ :الاق "”يليعامسإلا ميحرلادبع نب دمحأو «'''”يفريصلا
 ىرخأ ةعطق هذه .بنيز ىلع ًاضيأ تأرقو .جارسلا سابعلا وبأ انث «فافخلا

 نع ةزاجإ هيجو نع «يريشقلا نم اهتزاجإب هدعب امو عبارلا ءزجلا نم
 نب دمحأ نع ءاهضعبل هيجو ةياور نمو «هنع فافخلا انأ ءًاعامس يريشتقلا

 اهتزاجإبو جارسلا نع .ءيدلخملا دمحم نب نسحلا نع «'””يرهزألا نسحلا
 دحاولادبع نب نمحرلا ةبه دعسألا يبأ نع يريشقلا نم اهضعبل ًاضيأ
 انأ «فافخلا نيسحلا وبأ انأ ءاعامس مساقلا وبأ يدج انأ «ةباتك '*”يريشقلا
 . جارسلا

 .مساقلا نع الوأ نيروكذملا نيدنسلاب لوألا ءزجلا ثيداحأ نمو

 : ىبطاشلاو

 هيلاوع نم لنل عقو ًامشتحم لوصألا حيحص ناك :يبهذلا لاق «يروباسينلا ركب وبأ )١(
 نم ةئامعبرأو نيتسو تس «ةنس لوألا عيبر عباس (457/9//) يف تام «ةزاجإب

 .(516/18 ريسلا) .ةرجهلا

 ىدامج يف تام «يناعمسلاو رفاغلادبع هقثو :يبهذلا لاق «يروباسينلا نسحلا وبأ (0)

 .(560/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عست (459) ةنس ةرخآلا

 «نيثدحملا دالوأ نم وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «يروباسينلا دماح وبأ ()
 (457) ةنس بجر يف يفوت «ةنقتم لوصأ هلو .فافخلا نباو يدلخملا نبا نم عمس
 .(704/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو ثالث

 بيطخ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتس (450) ةنس ىلوألا ىدامج يف دلو (5)

 ىلمأ «هيلإ اولحتراو هتيص دعبو ريثكلا ىورو ءهرصع يف هتيب لهأ ريبكو روباسين
 هنإ :نولوقي انياحصأ تعمس :ىناعمسلا لاقو ءًاثيدح نوعيرأ هلو «ةريثك سلاجم
 «جارسلا سابعلا يبأ ءازجأ الإ هدج نع هل رهظ امو هدج نم ةلاسرلا عامس ىعدا
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو تس ةنس لاوش رشع ثلاث )045/1١/١7( يف يفوت

 180/9١(. ريسلا)

 اضف



 نع «ليقع نع «ثيللا انث ءديعس نب ةبيتق انثدح - 11/

 نأ) :امهنع هللا ىضر سابع نبا نع «هللادبع نب هللاديبع نع «يرهزلا

 هل نإ) :لاق مث ءضمضمتف ءامب اعد مث ءاآنبل برش لو يبنلا
 .اًامسد

 ,*”يذمرتلاو ,؟9دواد وبأو ."اولسمو ,”يراخبلا هاور

 مهل ةيلاع ةقفاوم انل عقوف ءهب ديعس نب ةبيتق نع ًاعيمج «'””يئاسنلاو

 نبا انأ ءًانذإ هيجو نع «قلاخلادبع انأ «بنيز انتربخأو 2

  ةيوهار نب ينعي  قاحسإ انثدح «جارسلا انث ,فافخلا انأ «نزاوه

 نع «ىحضلا يبأ نع ءروصنم نع «ريرج انث :الاق حابصلا نب دمحمو

 نأ رثكي ةَو هللا لوسر ناك) :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ءقورسم
 لوأتي .«ىل رفغا مهلا .كدمحيو انبر مهّللا كناحبس#» :هدوجس ىف لوقي

 . (نآرقلا

 ,"”حابصلا نب دمحم نع «هجام نباو 2 9قاحسإ نع ءملسم هاور

 .ولعب امهانقفاوف
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 )١( ثيدح (07) باب ءوضولا باتك (44 ص) يف )5١١(.

 .("ه4 )48  ثيدح (؟4) باب ضيحلا باتك (؟١/94) يف (؟)

 .(195) ثيدح (9/ا/) باب ةراهطلا باتك (178/1) يف (8)

 .(48) ثيدح (55) باب ةراهطلا باتك )١44/١( يف (5)

 .(1817) ثيدح )١78( باب ةراهطلا باتك )١١9/1( يف (6)

 .(4844 )7١9  ثيدح (47) باب ةالصلا باتك (980/1”7) يف (5)

 .(48) ثيدح )7١( باب اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك )90( )١٠/587(

 ضل



 (')حيحصلا دنسملا باتك 4
 (؟9ينييارفسإلا قاحسإ نب بوقعي ةناوع يبأ ظفاحلل

 رثكأ يف هكراش دقو ءملسم باتك ىلع جرخم ةقيقحلا يف وهو

 . ملسم باتك ىف تسيل ةريسي ثيداحأ [أ/هكز] جرخ هنكلو « هخ ويش

 ءىحلاصلا اجيهلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ىنربخأ

 ىلع وبأ هعيمجب انأ :لاق هيقابل ةزاجإو ءهنم ةعطقل هيلع يتءارقب
 ةئامتسو نيسمخو نيتنثا «ةئس هيلع ًاعامس .يركبلا دمحم نب نسحلا
 ةبه دعسألا وبأ انأ ءرافصلا هللادبع نب مساقلا ركب وبأ انأ :لاق

 نب دمحم نب هللادبع تاكربلا وبأو «يريشقلا نب دحاولادبع نب نمجرلا

 يناعمسلا نب ميركلادبع نب ميحرلادبع انأ «يركبلا لاقو «ةزاجإ يوارفلا
 ورمع وبأ انأ :لاق ًاعامس يوارفلا نبا تاكربلا وبأ انأ «ةزاجإ

 نمو «ةنيدملا لئاضف باب ىلإ هلوأ نم ."””يمحملا دمحم نب نامثع
 .؟*”مارصلا هللاديبع نب دمحم لضفلا وبأ «نآرقلا لئاضف باب ىلإ مث

 حيحص ىلع جرختسم وهو (أ/١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ,ه4١١هماع اهيف هعبط ديعأو ء«ه١ 47ماع ءدابأ رديح يف (© .4 ء' ,1)ءازجألا

 نم هنم دقف ام جارختسا نكميو ؛هلماكب ثلاثلا دلجملا صقنيو «هلوأ نم صقان وهو

 .(777 - 775/9 سسؤملا عمجملا) .رجح نبال (ةرهملا فاحتإ) باتك

 ةرشع تس (؟5١7) ةنس يفوت «نيتئامو نيثالثلا دعب دلو «لاوجلا ريبكلا ظفاحلا مامإلا (؟)

 .(4759 - 5١9/١5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 «ةرشعلاو ةبحصلا نسح ناكو مناقل رضحو لو يلاعلا دانسإلا لا كردأو رودصلاو خياشملا

 .(هالو 14 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ (481) ةنس رفص ىف يفوت

 عمس «ةوالتلاو دبعتلا ميديو نيتعكر يف نآرقلا أرقي ناك : يبهذلا لاق «يروباسينلا 2

 نم ةئامعبرأو نيعستو عست (444) ةنس نابعش يف تام «ميعن يبأ نم ةناوع يبأ دنسم

 187/1١8(. ريسلا) .ةرجهلا

 نضحا



 ,"'قاقدلا يلع يبأ ذاتسألا تنب ةمطاف «باتكلا رخآ ىلإ مث نمو

 ميعن وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق «"”يريحبلا نمحرلادبع نب ديمحلادبع
 . ظفاحلا ةناوع وبأ يلاخ انأ :"”ينييارفسإلا نسحلا نب كلملادبع

 «يتءارقب «ةيحلاصلا دمحأ ةنبا بنيز هنم ةريثك ثيداحأ ةعطقب ىنربخأو

 نب دعسألا ىبأ نع «بجنأ نب قلاخلادبع انأبنأ :تلاق هرئاس ىل تزاجأو

 ردقلا نمو ءروكذملا اهدنسب ةزاجإ يوارفلا نب تاكربلا يبأو «يريشقلا

 :الوأ روكذملا دنسلاب اجيهلا يبأ نبا ىلع عومسملا

 ةورف يبأ نبا مالسلا دبعو ءرشب نب نمحرلادبع انثدح - 648

 هللا يضر سنأ نع «يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس انث :الاق يبيصنلا
 اوؤدباف ءءاشعلا رضحو ةالصلا تميقأ اذإ» :لاق هي ىبنلا نأ هنع
 ْ . «ءاشعلاب

 انث الاق ىيحي نب ايركزو «ىلعألادبع نب سنوي انثدح -

 ءمساقلا ابأ كينكن ال :انلقف ءمساقلا هامسف ءمالغ انم لجرل دلو :لوقي

 كنبا مس» :لاقف ءهل كلذ ركذف 485 هللا لوسر ىتأف ءانيع كمعنن الو

 . «نمح رلادبع

 ةنس «ةدعقلا يذ يف تيفوت ءاهنامز دباوع نم ءدانسإلا ةيلاع ءردقلا ةريبك تناك )١(

 1 .58/6 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامث (480)
 «يناعمسلا رفظملا وبأ هيلع هأرق ميعن يبأ نع ةناوع يبأ دنسم يوار :يبهذلا لاق (؟)

 نم ةئامعبرأو نيتسو عست (459) ةنس يف تام «يريشقلا دعسألا وبأ هنع ثدحو

 .(”14/*14 ريسلا) .ةرجهلا

 «نوثدحملا هيلع رثئاكتو هرمع لاط :يبهذلا لاق (”90) ةنس لوألا عيبر يف دلو (6)

 يبأ نم عمسي ناكو «هدلاو ةءارقب هعمس حيحصلا هباتكب ةناوع يبأ هيبأ لاخ نع ثدح
 نم ةئامعبرأ )40٠( ةنس لوألا عيبر يف يفوت .ًاراهنو ًاليل هدحو موقلا عم ةناوع

 /71١/١9(. ريسلا) .ةرجهلا

 ضرك



 نب دمحأ .ًالصتم ةجردب قيرطلا هذه نم ىلعأ امهب انربخأو

 ينجت انتربخأ .يجزألا دوعسلا يبأ نب ىيحي انأ «يتشدلا دمحم

 نب ليعامسإ انأ ءةيوقزر نب دمحم انأ ةحلط نب نيسحلا انأ «ةينابهولا

 «ءلوألا ثيدحلاب يمرخملا بويأ نب هللادبع انث ءرافصلا دمحم

 ةنييع نب نايفس انث :الاق يناثلا ثيدحلاب يزورملا ىيحي نب ايركزو
 دمحم نب ميهاربإ [ب/ه1] ءًاضيأ يناثلا ثيدحلاب ينربخأو ءامهركذف
 .ءيلع نب ميهاربإو «يزاريشلا نب ميهاربإو ءةزمح نب ناميلسو «يربطلا
 نب يلع انأ :نالوألا لاق «ءيسلابلا نب دمحمو «ناورم نب دمحأو

 رهاط وبأ انأ :الاق يواخسلا نسحلا وبأ انأ :نوقابلاو «يزيمجلا

 ءمصألا سابعلا وبأ انث «يريحلا دمحأ انأ «نالع نب يكم انأ .يفلسلا

 نب ركب يبأ نع ءملسم لوألا ثيدحلا جرخأ ءهب ىيحي نب ايركز انث

 نب دمحم نع ؛يئاسنلاو «'"'”ةبيتق نع يذمرتلاو ءهريغو «''”ةبيش يبأ
 نب نايفس نع مهلك ف رامع نب ماشه نع ءهجام نباو ,؟0روصنم

 . ةنئيع

 .هريغو « ”لضفلا نب ةقدص نع ؛يراخبلا يناثلا ثيدحلا ىورو

 الدب انل اعقوف هب نايفس نع مهلك «هريغو ,ك0دقانلا نب ورمع نع ءملسمو

 «ةئامثالثو ةرشع تس «ءةنس ةناوع ىبأ ظفاحلا ةافو تناكو .ًايلاع

 . هللا همحر
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 .(ههال )54  ثيدح )١5( باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك (5973/1) يف )١(

 .(”ه7) ثيدح (؟517) باب ةالصلا باوبأ باتك (184١/؟) يف (0)

 .(688) ثيدح (01) باب ةمامإلا باتك )١1١1/5( يف (6

 .(4) ثيدح (4) باب اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك )01/١( يف (5)
 .(5185) ثيدح )١٠١8( باب بدألا باتك ١181١١( :ص) يف ()

 .(#517) ثيدح )١( باب بادآلا باتك (1784/6) يف (5)

 نسضرف



 ('7ثعبلا باتك -
 ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ ظفاحلا نب هللادبع ركب يبأ مامؤإلل

 .اهتعمس يتلا ءآزجألا ىلعأ نم وهو ,2")يناتسجسلا

 نمحرلادبع نب ىسيعو .ةزمح نب ناميلس لضملا وبأ هب ينربخأ

 نالوألا «يتللا نب رمع نب هللادبع انأ :اولاق مهنم لك ىلع يتءارقب ءرمعملا

 انبلا دمحم نبي دمحأ نب ديعس انأ «ةراجإ عبارلاو ًاروضح ثلاثلاو ًاعامس

 نب دمحم ركب وبأ انأ «ىبنيزلا دمحم نب دمحم رصن وبأ انأ ءاروضح

 . هللا همحر ءدواد نب ركب وبأ انث ءروبنز نب يلع نب رمع

 : هنمو

 وبأ انث :الاق يلع نب رصنو ءراشب نب دمحم انثدح - ١

 ثعبلا) لماكلا همساو (ب/١5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 :اهنم خسن ةدع هل (روشنلاو

 .عبارلا نرقلا نم .قا6١ يف (؟740) مقرب ةرهاقلاب بتكلا راد يف ١

 .(ه518) لبق تبتك (قا١ال يف )7١14 ثيدح )414/١( مقرب رهزألا يف  "؟

 .(ه8 41/) ةنس عامس .اهيلع ل59 54 )ق (*089عومجملا) نمض رهزألا يف

 .سداسلا نرقلا نم (أ/177 - أ/5١١)ق (91/58 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف 4

 ١١(. - ١)ق ثيدح(؟!/عومجملا) نمض ًاضيأ اهيف ©

 .(ق١١) يف ءبدأ (81) مقرب ًاضيأ اهيف - ١
 عبط (ه587) خيراتب (ب/7١ -[/85١)ق (١١٠عومجملا) نمض ًاضيأ اهيف 7

 يفو ؛يغارملا ىفطصم نب افولا يبأ حرش (ه1/4١) ماع ةيدمحملا ةنسلا ةعبطمب

 قاحسإ وبأ يزاجح قيقحتب (ه140١) ماع ةرهاقلا يف يمالسإلا ثارتلا ةبتكم

 .رجاه يبأ قيقحتب «ه401١ ماع توريب يف ةيملعلا بتكلا راد يفو «ينيوحلا

 585/١(. سسؤملا عمجملا)

 يذ يف تامو ء«ةرجهلا نم (؟510) ةنس يف دلو ءدادغب خيش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا (؟)

 .(9"57  ؟؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ("15) ةنس ةجحلا

 نضضإ



 نب هللادبع نب ركب يبأ نع «ينوجلا نارمع وبأ انث «يمعلا دمصلادبع
 : ه6 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع «يرعشألا سيق
 امو امهتينآ ءةضف نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج)

 ىلع ءايربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو ءامهيف
 .(ندع ةنج يف ههجو

 فقر رح 2( . .
 ,'"”يذمرتلاو .'"'”يمضهجلا يلع نب رصن نع ءملسم هاور

 ةقفاوم عقوف ءهب رادنب نب راشب نب دمحم نع «'؟'هجام نباو "9 يىئاسنلاو
 .ًايلاع مهل

 نع دعس نب ىنعي  ثيللا انث ءدامح نب ىسيع انثدح  ٠؟
 نع ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ءهيبأ نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس

 «ةنس ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف نإ» :لاق هلو هللا لوسر
 عقوف ءهب ثيللا نع «ةبيتق نع 2" يئاسنلاو .©"”يذمرتلاو .؟*”ملسم هاور

 .ًايلاع ًالدب

 . ةئامثالثو ةرشع تس ء«ةنس ًاضيأ دواد ىبأ نبا ىفوت
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 )١( ثيدح (80) باب ناميإلا باتك (15/1) يف )945؟  180(.
 .(5874) ثيدح (*) باب ةنجلا ةفص باتك (4//50) يف (؟)

 .(١غرالال50) ثيدح (8:؟) باب توعنلا باتك )4١5/4( ىربكلا يف (9)

 .(185) ثيدح )*١( باب ةمدقملا يف )15/١( يف (:4)

 .(58955) ثيدح )١( باب اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك )7١1/6/4( يف (5)

 .(3677) ثيدح )١( باب ةنجلا ةفص باتك (511/4) يف (5)

 )1/1١855(. ثيدح (”1/0) باب ريسفتلا باتك (474/5) ىربكلا يف (0)
 .مدقت كلذك وهو (4)

 لفرفيا



 ١ داّبعلاو داّمزلا باتك ]1/51[

 هللادبع يبأل ,")نيحلاصلا لئامشو

 تس ةنس ًاضيأ تام ,2")يخلبلا رهزألا يبأ نب ليقع نب دمحم
 .ةثامثالثو ةرشع

 «يزاريشلا دمحأ نب نمحرلادبع نب ميهارنإ قاحسإ وبأ هب ينربخأ
 انتربخأ :الاق امهنم لك ىلع ىتءارقب «ىيحي تنب ءاضقلا تس همع ةئباو

 «لوألادبع تقولا وبأ انأبنأ ءاهيلع ًاعامس «ةيشرقلا باهولادبع تنب ةميرك
 يبأ نب دمحأ نب نمحرلادبع انأ «يليضفلا هللا ةبه نب ىلعي دعاص وبأ انأ

 .ليقع نبا انث «حيرش

 : هلمو

 نع .كيرش انث ءريكن يبأ نب ىيحي انث «يرودلا سابع انثدح *1 

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .حلاص يبأ نع ءمصاع

 اهيلع دقوأ مث «ترمحا ىتح ةنس فلأ رانلا ىلع دقوأ» : كو هللا لوسر

 ءادوس يهف «تدوسا ىتح ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث .تضيبا ىتح ةنس فلأ

 عقوف هب اذه سابع نع ؛'*”يئاسنلاو ."”يذمرتلا هاور ؛«ملظملا ليللاك

 .ةيلاع ةقفاوم
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 )١( سسؤملا عمجملا يف هركذ ١/48.

 نم ناك «باوبألاو خيراتلاو «ريبكلا دنسملا بحاص ءدحوألا ةقثلا مامإلا ظفاحلا (؟)
 ريسلا) ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع تس )١5"( ةنس لاوش يف يفوت «ثيدحلا ةيعوأ

1145 4)). 

 رظناو (1941) ثيدح (4) باب منهج ةفص باتك )07١١/4( يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 .(488 يذمرتلا فيعض)

 باتك )١448/5( يف هجام نبا يف وهو ءملق قبس هلعلو يئاسنلا يف هيلع فقأ مل (4)

 45١(. هجام نبا فيعض) رظناو (70"4) ثيدح ("”8) باب دهزلا

 نفيا



 ()«ادمعتم يلع بذك نم» :ثيدح قرط -

 (")دعاص نب ىيحي دمحم يبأل

 دحاولادبع نب دمحم انأ :لاق نمحرلادبع نب ىسيع هب ينربخأ

 يقابلادبع نب دمحم انأ ."”فافخلا كرابملا نب فسوي انأ «ظفاحلا
 نب يلع انأ .©ارفلا نب نيسحلا نب دمحم ىلعي وبأ انأ «'*”يراصنألا
 .دعاص نب ىيحي انث ,زازبلا فورعم

)00( 

 قفز

 فيفا
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 هتع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع باتك "١

 .4784/؟ سسؤملا عمجملا يف هركذ

 مامإلا «ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو نامث (71؟8) ةنس يف دلو .يمشاهلا دمحم وبأ
 يذ يف يفوت «لاجرلاو للعلاب ملاع لاوج لاحر «قارعلا ثدحم دوجملا ظفاحلا

 .(ه09١ 80١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع نامث(4١7) ةنس ةدعقلا

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو عبس (0171) ةنس يف دلو «لماك نب حوتفلا وبأ
 نم ءيش فرعي الو .هللا باتكل ظفاح حلاص وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ءاهقف نم ناكو ةدش هنم ىقلن انك عامسلاب مربتم قلخلا ءيس ةياورلا رسع .هقفلا

 نيرشعو سمخ (576) ةنس لوألا عيبر يف تام «ةياورلا ىلع ذخأي ناكو «ةيماظنلا
 4179/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئثامتسو

 نم ةئامعبرأو نيعبرأو نيتنثا ةنس رفص رشاع )547/7/٠١( ىف دلو «ىملسلا ركب وبأ

 ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتناو ءلئاضفلا يبف كراشو ريثكلا ىور :يبهذلا لاق «ةرجهلا
 ةثالث يف ةخيشم هل «ىلعي يبأ يضاقلا دنع ًاليلق هقفت «بيطخلا ةايح يف ثدحو

 .(08 77/٠١ ريسلا) :ءزج يف يناعمسلا اهجرخ ىرخأو ءءازجأ
 لوأ يف دلو «بهذملا يف ةديفملا فيناصتلاو ىربكلا ةقيلعتلا بحاص ؛«ةلبانحلا خيش
 «هقفلا يف ةمامإلا هيلإ تهتنا : يملا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامث ("89) ةنس

 نيخش ردقلا ريبك سفتلا هيزن ًاففعتم تم ناكو .«فينصتلل ةمزالمو دجهتو ةدابع اذ ناكو

 ةنس يفوت يهاولاب جتحا امبرف ثيدحلا ةفرعم يف ىلوط دي هل نكت ملو «عرولا
 .(894/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو نامث (404)

 .(117/117دادعب خيرات) .ةقث ناك :بيطخلا لاق «نسحلا وبأ

 نفيا



 ءرفظم نب مساقلاو «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس

 نب يلعو «يزاغملا نب دمحم يبأ نب ىسيعو « يتءارقب بلاط يبأ نبدمحأو

 انأ :اولاق ةزاجإ يمرخملا نسحلا يبأ نب ميهاربإو «نوراه نب دمحم

 نب ديعس انأ :لاق ًاعامس نوقابلاو «ةزاجإ بلاط يبأ نباو ءيتللا نب هللادبع

 .دعاص نبا انث ءروبنز نب ركب وبأ انأ «ىبنيزلا رصن وبأ انأ ءاروضح انبلا

 . هنمو

 انث «ءيدهم نب نمحرلادبع انث «راشب نب دمحم رادنب انثدح 2 4
 هللادبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع ءروصنم ثيدح تركذ :لاق نايفس

 دق :لاقف سباع نب نمحرلا دبعل ةمشاولا يف كيو ّيبنلا نع ءهنع هللا يضر
 .ديرأ امك هب ءيجأ الو «هللادبع نع «بوقعي مأ نم هتعمس

 ةقفاوم انل عقوف «هب رادنب نع ًاعيمج ؛'"”ملسمو :''”يراخبلا هاور

 . ةيلاع

 نع «كابش نع «ةريغم انث ءميشه انث «بويأ نب دايز انثدح - 8

 :لاق هنع هللا يضر هللادبع نع «ةمقلع نع «ةريون نب ينه نع «ميهاربإ

 ءزجلا ."7«ناميإلا لهأ ةلتق سانلا ّفعأ نإ» [ب/ها/] : يو هللا لوسر لاق

 ىلع امهتأرق ءروكذملا دعاص نب ىيحي ثيدح نم سداسلا ءزجلاو سماخلا

 :لوألا لاق ءرفظم نب مساقلا ىلع .ءًاضيأ سماخلاو «ةزمح نب ناميلس
 وبأ انأ :الاق «'*”ةنارعش ريهز نب دمحم انأبنأ يناثلاو ءمرك نب رمع انأبنأ

 هللا نعل) هظفلو (5447) ثيدح (85) باب سابللا باتك ١557( :ص) يف )١(

 .ثيدحلا (. . .تامشاولا

 .(5176) ثيدح () باب ةنيزلاو سابللا باتك (1778/#) يف (؟)

 .(5555) ثيدح )١7١( باب داهجلا باتك )/١11١( يف دواد وبأ هجرخأ (6)

 نم ناهبصأب حيحصلا عمس «دهازلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا (5)

 .(”31/4/77 ريسلا) .تقولا يبأ

 لفيف



 نبا انث ءحيرش يبأ نب دمحم وبأ انأ :الاق يجنسوبلا فيفع نب روصنم

 تامو ,ةئامثالثو ةرشع نامث «ةئنس دعاص نب ىيحي ةافو تناكو دعاص

 عبس ةنس «يوغبلا زيزعلادبع نب دمحم نب هللادبع مساقلا وبأ ظفاحلا هلبق

 - دواد يبأ نباو نيذه ينعأ  ةثالثلا ءالؤهو «نينس ثالثو ةئام نع ءةرشع

 مهنم مدقأ يوغبلا نكل . خويشلا نم ريثك يف نوكرتشم نورصاعتم . مدقتملا

 ينيدملا نب يلعو «نيعم نب ىيحيو ؛لبنح نب دمحأ نم عمس ءًاخويش

 .يوغبلا ثيدح نم ريثك مدقت دقو يل عقو ءيش ىلعأ مهثيدحو « مهريغو

 :ىوس هسفن هجيراخت نم عمسأ ملو «ةزاجإلاو لاصتإلاب

 هل تايدعجلا باتك نم نيأزج - 4
 .ءزجلا رثكأ يهو ءاهنم عساتلا ءزجلا نم ةعطق امهدحأ

 يرونيدلا مرك نب رمع نع «يتءارقب ةزمح نب ناميلس اهب ينربخأ

 دبعو ءدوعسم ىبأ نب دمحم انأ «لوألادبع تقولا وبأ انأ :لاق ةباتك

 يبأ نب نمحرلادبع انأ :اولاق يليضفلا هللا ةبه نب ىلعيو .فيفع نب نمحرلا

 ءىضم اميف ناثيدح ءزجلا اذه نم مدقت دقو «يوغبلا مساقلا وبأ انث ءحيرش

 «يزاريشلا نب دمحم رصن وبأو ءًاعامس ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ

 مل نإ :لوألا لاق «يتللا نب هللادبع انأبنأ :اولاق ةءارق قرشم نب دمحمو

 تقولا وبأ انأ :الاق ىبلعلا ايركز انأبنأ :ًاضيأ نالوألا لاقو ءًاعامس نكي

 .يوغبلا انث ءحيرش يبأ نبا انأ .فيفع نب نمحرلادبع انأ ءًاعامس

 . هلنمو

 نباو «دابع نباو «سئنوي نب جيرسو «دقانلا ورمع انثدح زم)"ك

 نب ورمع ينربخأ «رائيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس انث :اولاق يربقملا

 :لاق امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلادبع ينربخأ :لاق يفقثلا سوأ ينأ

 نضضي



 نم اهرمعأف امهنع هللا يضر ةشئاع فدرأ نأ ِة#و هللا لوسر ينرمأ)

 . (ميعنتلا

 ةعامج نع ك0 هجام نباو 7"2ىئاسنلاو .("”ىذمرتلاو ,؟"'هلسم هاور

 .ايلاع مهل الدب عقوف ءهب ةنييع نبا نع ءمهخويش نم
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 (7لئاوألا باتك
 ) )ينارحلا رشعم يبأ نب نيسحلا ةبورع يبأل 5 ٠ 0 م ا. - .٠

 .ةئامثالثو ةرشع نامث ءةنس اضيأ تام

 انأ يلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس لضفلا [أ/08] وبأ هب ىنربخأ
 نب ديؤملاو «ىفقثلا رهاط ىبأ نب رهاز نب دحاولادبع نب دمحم ظفاحلا

 انأ ,*”يتيربكلا دمح نب دمحم رصن وبأ انأ :الاق "9 ةدخإلا نب ميحرلادبع

 ؟ 0.5 (9) ا

00( 

00( 

 قول

 قف

)6( 

)0 

 3ففإ

0) 

0) 

 .(1517 - 18) ثيدح )١9( باب جحلا باتك (880/9) يف

 .(484) ثيدح (91) باب جحلا باتك (5614/9) يف

 .ةشئاع ثيدح نم (؟117514) ثيدح (08) باب جحلا باتك (155 )١58/8  يف

 .(5499) ثيدح (48) باب كسانملا باتك (7//4417) يف

 .(١/757ثارتلل لماشلا سرهفلا) رظنا (517 :ص .1771/7)088 ةيروميتلا يف

 بحاص ؛«قداصلا رمعملا ظفاحلا مامإلا ؛ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعلا دعب دلو
 681١١/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع نامث (”14) ةنس تام .فيناصتلا

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو عبس (01717) ةنس دلو «يناهبصألا ملسم وبأ

 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف تام .هسفن ىف ةقث ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا

 1 4854/7١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو تس (505)
 14//١419(. ريسلا) .يوحنلا يلع نب دمحم نع ىور

 ثدح نم رخآ ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو تس (55”7) ةنس دلو

 ءأارفس نيرشع يف وه يذلا ريبكلا ريسفتلا بحاص ؛«ئرقملا ركب يبأ نع ناهبصأب
 ىدامج يف تام «لازتعالا بهذم يف ايلاغ وحنلاب افراع ناك :ةدنم نب ىيحي لاقو

 ١45/18(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو عست (409) ةنس ةرخآلا

 نفيا



 ةبورع يبأ ثيدح يل عقو دقو «ةبورع وبأ انأ «ئرقملا نب يلع نب ميهاربإ

 :اذه نم ىلعأ دنسلا اذهب

 نب مساقلاو «يزاريشلا نب دمحمو «ةزمح نب ناميلس هانربخأ - 3

 انتأبنأ :ًاضيأ لوألا لاقو «ينيدملا دحاولادبع نب دمحم انأبنأ :اولاق ركاسع

 ءيمامحلا يلع نب ليعامسإ مساقلا وبأ انأ :الاق ةدنم نب ميهاربإ تنب ءامسأ

 نب ميهاربإ نب دمحم انأ ءدزبرهم نب يلع نب دمحم انأ «ةرضاح ءامسأو

  يفقثلا ينعي  باهولادبع انث ءرادنب انث «ةبورع وبأ انأ «ئرقملا
 ىضق 6 َيبنلا نأ) هنع هللا يضر رباج نع «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج
 ١ ْ .(دهاشلا عم نيميلاب

 .ةيلاع ةقفوم عقوف ءهب رادنب نع «'””هجام نباو «2""”يذمرتلا هاور (20
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 (”)راثألا يناعم حرش باتك 2 5

 رفعج يبأ مامإلل
 ءةئس ىف ىفوت «هللا همحر «'*”يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ

 )١( باب ماكحألا باتك (518/#) يف )١7( ثيدح )1844(.

 ثيدح ("1) باب ماكحألا باتك (0/9/5) يف (؟) )58594(.

 يني يفو )1١757  ١1150( نيلرب يف ًاخسن هل ركذ (577/) يبرعلا بدألا خيرات يف (9)
 يلي ربوك يفو (044 047 مقر 284 )١: ةنتاب يفو )١: ١87( هلوق يفو (51)
 سيراب يفو 73١8 - 5١١( مقر ,97 )١: روبمار يفو (ثلاثلا ءزجلا "95 590
 هداز اماد يفو (40ا) ةيناميلسلا يفو (057) ثلاثلا ناكيتافلا يفو )١١١١( لوأ

 7 0١8" 2" :8) روييكتب يفو 064 مقر “24 )١: ةيفصآلا يفو (هذح _ ه"هز

 -/1١١7(. 15١1/؟ثارتلل لماشلا سرهفلا) رظناو ١7( ؛؟)اتوج هجابيد يفو 207

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو عست (799) ةنس يف دلو (4)

 - 5/18 ريسلا) .ًاهيقفو ةيرصملا رايدلا ثدحم «ريبكلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :هيلعو
 فينو

 سرك



1 

 «ةزاجإ هرئاسبو «ةءارق هنم ةريبك ةعطقب ىنربخأ «ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ

 انأبنأ :لاق ينادليلا كلملادبع نب ميهاربإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 نع ءامهريغو يقارعلا دمحأ نب ليعامسإو «ءيعوشخلا تاكرب نب هللادبع
 :لاق ةزاجإ (”ينيدملا ىسيع نب ركب يبأ نب دمحم ىسوم يبأ ظفاحلا
 . 0(. . .لانأ
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 (9اهمومذمو قالخألا ئواسم باتك - 7
0 

 ركب يبآألا

 ءةنس تام '؟”يطئارخلاب فورعملا يرماسلا لهس نب رفعج نب دمحم
 . ءازجأ ةسمخ ىف ,ةئامثالثو نيرشعو عبس

 نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحاأ سابعلا وبأو ,مكاحلا نسحلا نب هللادبع

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ )08١( ةنس ةدعقلا يذ يف دلو )١(

 «فيناصتلا بحاص :نيثدحملا خيش ةقثلا ريبكلا ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ىور ًامجعم هسفنل ىسوم وبأ لمع ؛ًريثك ًاعامس مث ًاروضح هعمسو هوبأ هيلع صرح
 «ةنس ىلوألا ىدامج عسات (581/8/4) يف يفوت ءخيش ةئامئالث نم رثكأ نع هيف

 .( 189 ١815/9١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو ىدحإ

 .(دنس ينرضحي مل) شماهلا يف ًاقحل بتك (0)
 يف طوطخم وهو (ب/#١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9)

  ١)ق (١٠/١عومجملا) نمض (؟514) مقرب ةيرهاظلا يفو 07817 /5) يناث لايروكسإألا

 ةخسن هنمو (؟98 )5١9:  ق )١9/5١( هسفن عومجملا نمض ىرخأ ةخسن هنمو ١7(

 ةعماجلا يف هاروتكد ةلاسر ه«ه08٠5١ماع يميلعلا دمحأ هققح ءرهزألا ةبتكم يف

 عمجملا) .يبلش ىفطصم قيقحتب «ه417١ ماع يداوسلا بتكم يف عبطو «ةيمالسإلا

 44١(. 480/6 سسؤملا

 ناكو ريثكلا فنص :الوكام نبا لاقو .«فنصملا قودصلا ظفاحلا مامإلا :يبهذلا لاق (5)

 .(؟18//51 ريسلا) .تاقثلا نايعألا نم

 كلا



 ليلخ نب ميهاربإ انأ :اولاق هضعبل ًانذإو مهيلع يتءارقب «نايسدقملا هللادبع
 انأ « ""يوزنجلا ميهاربإ نب يلع نب ليعامسإ انأ ؛هيلع ًاعامس .يقشمدلا
 يبأ نب دحاولادبع نب دمحأ انأ ."”سيبق [ب/58] نب دمحأ نب ىلع

 ركب وبأ انأ «'*”نامثع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ يدج انأ ,؟ديدحلا

 :هنمو هفلؤم يرماسلا

 نب دايز نع «ةنييع نب نايفس انث «برح نب يلع انثدح 2
 بيراعألا تدهش :لاق هنع هللا ىضر كيرش نب ةماسأ نع «ةقالع
 !هللإ دابع» :لاقف ؟اذكو اذك يف حانج انيلع له :5 ّيبنلا نولأسي
 يذلا كاذف ءائيش هيخأ ضرع نم ضرتقا أرما الإ جرحلا هللا عفر
 *”«جرح
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 نم ةئامعبرأو نيعستو نامث (4944) ةنس لوألا عيبر يف دلو «يطورشلا لضفلا وبأ )١(

 «نيثدحملا دوهشلا رابك نم ناكو «لحرو بتكو ةياورلاب ىنتعا :يبهذلا لاق «ةرجهلا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو نامث (084) ةنس ىلوألا ىدامج خلس يف تام

)2 

 لقن ءةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو نيتنثا (457) ةنس دلو «يكلاملا نسحلا وبأ (؟)

 وحنلا ئرقي ءايتفم ًاهيقف ناكو ءًأظقيتم ًازرحتم ةقث ناك :لاقو ركاسع نبا لوق يبهذلا
 نم الإ ثدحي ال ناكو «ثيدحلا باحصأل ًايحم «ةنسلا ىف ًايلاغتم ناكو « ضئارفلاو

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالث (970) ةنس ةفرع موي تام «ريثكلا هنم تعمس لصأ

 .(18/؟١ ريسلا)

 ًالدع ءابرغلاو ةبلطلا لاوحأل ًادقفتم ًاليبن ةقث ناك :يبهذلا لاق «يملسلا نسحلا وبأ (5)
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عست (459) ةنس لوألا عيبر يف تام ءانومأم

 .( ا 8/14

 :لاقو يناتكلا زيزعلادبع لوق يبهذلا لقن .ةرجهلا نم ةتامثالثو عست (89:*8) ةنس دلو (84)

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو سمخ (408) ةنس لاوش يف يفوت .هفرعأ ًانومأم ةقث ناك
 .(١/185ا/ ريسلا)

 .(71475) ثيدح )١( باب بطلا باتك )5//1*١١( ىف هجام نبا هجرخأ (6)

 قا



 (')ءاعدلا باتك
 هللادبع يبأ يضاقلل

 يف ةيورملا ءازجألا ةيقب عم يتأي "”يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ لصف
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 (7عيحصلا باتك 2
 متاح يبأ ظفاحلا مامإلل

 (*)يتسبلا يميمتلا ذاعم نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم

 فلا

 عاونألاو ميساقتلا باتكب فورعملا وهو
 ىلع ًامالكو ًاعضو اهنسحأو «نيحيحصلا دعب بتكلا نسحأ نم وهو

 ةبتكم يف طوطخم وهو (برعش سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ : يلشعرملا لاق

 يف ةخسن هنمو هه خيراتب (ب /4ا/ 1/4 ق (5) مقر يلع ديهش

 سسؤملا .عمجملا) رظنا (ه550) خراتب (أ/4ا/  أ/59) ق ثيدح (5*) مقر ةيرهاظلا

11 ). 

 بيطخلا لاق . «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو سمخ (؟*8) ةنس دلو «يبضلا هللادبع وبأ

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالث (”80) ةنس ىف تام نيد ًاقداص ًالضاف ناك :يدادغبلا
 دادغب خيرات) ١9/4 5١(. 1

 يف ظفاحلا هركذ «عاونألاو ميساقتلا ىلع حيحصلا دنسملا وه :يلشعرملا لاق

 باوبألاو بتكلا ىلع هبتر دقو «ةقرفتم ءازجأ هنم لصو (أ/١؟ سرهفملا مجعملا)

 عبط (نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا) هامسو (هال*ة4ت) يسرافلا نايلب نب يلع

 دمحم دمحأ قيقحتب لوألا دلجملا (ه١*1/7)ماع ةرهاقلا يف فراعملا راد يف هنم

 قيقحتب ءازجأ ةثالث (ه190) ماع ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملاب هنم عيطو ءركاش

 قيقحتب (ه407١) ماع توريب يف ةلاسرلا ةسسؤم يفو «نامثع دمحم. نمحرلادبع
 يف (ه401١) ماع توريب يف ةيملعلا بتكلا رادبو ءدسأ نيسحو طوؤانرألا بيعش

 3١8/١(. سسؤملا عمجملا) .توحلا فسوي لامك قيقحتب (ءازجأ9)

 «نيتئامو نيعبسو عضب ءةنس دلو .ءناسارخ خيش «دوجملا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا

 - 947/1١5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عبرأ (”814) ةنس لاوش يف يفوتو

 /٠١(.

 ضحف



 يف وهو ةميزخ نبا هخيش ةقيرط ىلع هيف هطرشو «هنم ًاطابنتساو ثيدحلا

 .تادلجم تس

 ىف «هعيمجب هيلع ىتءارقب «دارزلا نباب .فورعملا «ىحلاصلا ىلاعملا ىبأ نبا

 نب دمحم نب نسحلا يلع وأ انأ :لاق ءاهدعبو ةئامعبسو نيرشع ةنس

 .«يورهلا لضفلا يبأ نب دمحم نب زعملادبع حور وبأ انأ :لاق ةئامتسو

 نبا مالكل ةزاجإو «ةئثامتسو عست ةئس «ةارهب اهلك هثيداحأل هيلع ًاعامس

 يبأ نبا ميمت مساقلا وبأ هعيمجب انأ :لاق ًاعامس نكي مل نإ «نابح

 نب يلع نسحلا وبأ مكاحلا انأ «'"'”يناجرجلا سابعلا يبأ نب ديعس
 نوراه نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ انأ ,'29يىئاحبلا دمحأ نب دمحم

 .يتسبلا نابح نب متاح وبأ مامإلا انأ «””ينزوزلا

 : هنمو

 نب كلملادبع انث «'*”يناذمهلا دمحم نب رمع انربخأ 2 8
 نع «دايز نب لقهلا نع .«يدج نع «ىبأ ىنربخأ «ثيللا نب بيعش

 ديعس نب ىيحي نع «يندملا ناميلا نب نمحرلادبع ينثدح ,يعازوألا

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ عمس هنأ هربخأ ليوطلا ديمح نأ «يراصنألا

 رذن :الاقف ءهنع لأسف «نينثا نيب ىداهي لجرب كو هللا لوسر رم :لوقي

 نع ينغل هللا نإ : لَو هللا لوسر لاقف  ةبعكلا ىلإ ينعي  يشمي نأ

 نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرألا دعب دلو قل

 ةارهب هيلإ ىهتنا «متاح يبأل ميساقتلاو عاونألا باتك يئاحبلا يلع نم عمسو ةفئاط
 5١/٠١(. ريسلا) .هعمسف هللادبع هلاخ هب ىنتعا دق ناك ءداتسإلاولع

 ةطقن نبال لامكإلا ةلمكت .(؟) يفوت ءيلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ وهو (؟)
). 

 .(١/5١1عمجملا) .ركذ نمع ىقىور فرف]

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو .عبس (891) ةنس يفوت ءدادغيب ثدح هدمحم بأ (85)

 .(١08/1٠5ةلمكتلا)

 نادر



 تاجبدملا بجعأ نم دنسلا اذه .'”بكري نأ هرمأو .«هسفن اذه بيذعت
 مساقلا يبأ نبا [[/59] نارقأ يعازوألاو دايز نب لقهلاو دعس نب ثيللا نإف

 نم لوألا عبرلل ءةئامعبسو عبس «ةنس عمسأ انأو هيلع ةءارق «يتشدلا

 فسوي نب قاحسإ :هلوق دنع «عبارلا ءزجلا رخآ ىلإ كلذو .باتكلا

 ءردقلا اذه دعب امم «ثيداحأ ةعطقل كلذ دعب ءهيلع يتءارقبو «يناجرجلا

 ءظفاحلا ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ هعيمجب انأ :لاق هرئاسب ةزاجإو
 .(ح) «بلحب هيلع اعامس

 قاحسإ وبأ يدج ةءارقلاو عامسلا نم روكذملا ردقلاب ًاضيأ ينربخأو

 وبأ انأ :لاق ًاضيأ هرئاسب ًانذإو «"”يشرقلا دشار نب مئادلادبع نب ميهاربإ

 نسحلا وبأ انأ :الاق هيلع ًاعامس ."”ىلبنحلا ةمالس نب دمحأ سابعلا
 وبأ انأ «ةزاجإ رخآلاو ءاعامس ليلخ نبا لامجلا روصنم يبأ نب دوعسم
 ءزجلا ىوس اعامس ميعن وبأ ظفاحلا انأ :لاق دادحلا دمحأ نب نسحلا ىلع

 .ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإف رشع عبارلا

 : هنم عومسملا ردقلا نمو

 نب ركب وبأو ,'”دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم انثدح

 )١( :ص) يف يراخبلا هجرخأ ١1458 ( بايب روذنلاو ناميألا )١"( ثيدح )5901(.

 هذه شماه يف بتك (549١؟ ف ثيدح ع9 باب رذنلا 4س ف يف ملسمو

 .يداهلادبع تنب ةشئاعل ةزاجإ مث عمس ةحوللا

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (570) ةنس ًابيرقت دلو ءدشار نب ميركلادبع نبا (؟)
 هطبس يل ىكح ام يف نيتنس وأ ةنسب هتوم لبق طلتخا ءتقو ثيدحلا بلط :يبهذلا

 نم ةئامعبسو ةرشع نامث (9148) ةنس تام «ءقدصأو هنم قثوأ هريغو .ديعس وبأ

 .أطخ وهو (مئادلا دبع) لصألا يف عقو دقو ١147/١( خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 موي يفوت «ريثكلا ىورو رمع ..ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو عسست (ه86) ةنس دلو (9

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو نامث ةنس مرحم نم رشاعلا 0 ءاروشاع

 .( 5 تارذشلا)

 سأبال :لاقو مهيلعو انيلع هللا ةمحر ةطقن نبا لوق يبهذلا لقن ءيرهوجلا هللادبع وبأ (4)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عبس ("01) ةنس رخآلا عيبر يف تام ءهب

0/1 6). 

 ن6



 نبا انث «ةدابع نب حور انث ."”ةماسأ يبأ نب ثراحلا انأ :الاق ,؟17رالخ

 انك :لاق هنع هللا يضر يرماعلا ميلس نب فنحم نع «ةلمر وبأ انث ءنوع

 لهأ لك ىلع سانلا اهيأ اي» :لوقي هتعمسف «تافرعب 496 ّيبنلا عم ًافوقو
 اهنومست يتلا يه ؟ةريتعلا ام نوردت له .ةريتع ةاحضأ لك يف تيب

 . «ةيبجرلا

 عقوف ّ ””هب ةدابع نب حور نع «عينم نب دمحأ نتع .يذمرتلا هاور

 لك يف تيب لك لهأ ىلع» :هظفلو «بيرغ نسح : :هيف لاقو ءٌايلاع الدب

 يبأ نع ء.هجام نبا هجرخأ كلذكو ءهانقس امك ال .(«ةريتعو ةيحضأ ماع

 . نوع نبا نع ثاعم نب ذاعم نع ( ةبيش يبأ نب ركب

 سنوي نب دمحأ انث ,ءسراف نب رفعج نب هللادبع انربخأ - 0١

 ةريره يبأ نع ٠ ءحلاص يبأ نع « «ءشمعألا انث «ديبع نب ىلعي انث ,2*”يبضلا

 قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا» : قي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 «ءاسنلل الا

 «ملعلا نم ًائيش فرعيال ناك :لاقو بيطخلا لوق يبهذلا لقن «يبيصنلا فسوي نبا )١(
 رفص يف تام حوتفلا وبأ هقثو اذكو «ةقث ناك :ميعن وبأ لاقو .حيحص هعامس نأ ريغ

 58/1١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عست (569) ةنس

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامو نينامثو تس )١87( ةنس يف دلو «يميمتلا دمحم وبأ (؟)

 ةنس ةفرع موي يف يفوت «قودص .ينطق رادلا لاقو .تاقثلا يف نابح نبا هركذ
 84/١”(. ريسلا) .نيتئامو نينامثو نيتنثا (587)

 .(1818) ثيدح )١9( باب يحاضألا باتك (44/4) يف (6)

 .(178) ثيدح (؟) باب يحاضألا باتك )٠١46/5( يف (5)

 ,ناهبصأب نيدنسملا ةلج نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «سابعلا وبأ (5)
 .(098/1 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو نامث (74) ةنس يفوت

 )"17١( ثيدح (0) باب ةالصلا يف لمعلا باتك (75 :ص) يف يراخبلا هجرخأ (5)

 17١ 9) ثيدح (؟) باب ةالصلا باتك )18/1١”( يف ملسم هجرخأو .ةريره يبأ نع

 ثيدح (؟1/5) باب ةالصلا باوبأ باتك )3١5/1( يف يذمرتلا هجرخأو .(7

 ,("كو

 ناثن



 انث .""تارفلا نب دمحأ انث ءرفعج نب هللادبع انثدح - 51

 هو ّئبنلا نأ) ءهنع هللا ىضر سنأ نع «ةداتق نع ءرمعم نع «قازرلادبع

 .''”(دحاو لسغ ىف هئاسن ىلع فاط
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 (7نيدشارلا ءافلخلا لئاضف باتك -

 «لوألا ءزجلا هيلع يتءارقب 2 ىتشدلا دمحتم نب دمحأ ينربخأ

 انأ :الاق هعيمجب ةزاجإ يدسألا ركب يبأ نب ,ميهاربإ نب قاحسإو
2 

 ميعن وبأ انأ «دادحلا ىلع وبأ انأ :الاق لامجلا روصنم ىبأ نب دوعسمو

 . ظفاحلا

(000 

 قفز

 فيفا

 قف

© © © 

 ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع ىدحإ )41١( ةنس دلو «ءلضفلا وبأ

 نيعستو .عبرأ (144) ةنس رفص يف يفوت «نيدلا قيقر يضفار هنكل ءابدألا نم

 .(1؟58/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 يف دواد وبأو .(554) ثيدح (١؟) باب لسغلا باتك (هؤص) يف يراخبلا هجرخأ

 باوبأ باتك (؟69/1) يف يذمرتلاو )5١48(. ثيدح (88) باب ةراهطلا )١/١158(

 اهنئسو ةراهطلا باتك )١144/1١( ىف هجام نباو )١550(. ثيدح )٠١١5( باب ةراهطلا

 ١ .(ه88) ثيدح )1١1( باب
 ةطوطخم هل (5 مقر 48/١ ةباحصلا ةفرعم) باتكل هتسارد يف يضار دمحم /د هركذ

 .(؟517 ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) ةيرهاظلا يف

 : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامسمخو نيتنثا (ه٠١٠:؟) ةنس دلو «ىناهبصألا رفعج وبأ

 يف تام «ةفئاطو ليلخ نبا هنع ثدحو «ةدعو داذحلا ىلع ىبأ نم عمس

 نم ةئامسمخو نيعستو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا 0

 546/١(. ريسلا) .ةرجهلا

"5 



 (')7توملا دنع نيدحوملا لاوحأ باتك - ١
 ءزج يف هل

 ليلخ نب فسوي انأ [بامقل :لاق ًاضيأ يتشدلا ركب يبأ ىلع هنأرقا
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 (7هل ىنسحلا ءامسألا ثيداحأ قرط -
 انأ «دحاولادبع نب دمحم انأ :لاق ةزمح نب ناميلس هب ىنربخأ

 ميعن وبأ انأ ءدادحلا يلع وبأ انأ «ينالديصلا دمحأ نب دمحم

(000) 

 قف

 قرف

 قف
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 هينم نب مامه ةفيحص ١4:9

 ءزج يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ءظفاحلا نب نسحلا نب هللادبعو ءدعس نب دمحم نب ىيحي هب ينربخأ

(9 

 775./؟ سسؤملا عمجملا (أ/١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 .هتسارد يف يضار دمحم /د هركذي ملو

 يبهذلا لاق ٍةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبس )4١9( ةنس ةدعقلا يذ يف دلو

 تام ءًارثكم ًاحلاص ناكو «ةدعو ظفاحلا ميعن يبأ نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 70/١9*(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئثامسمخو ةرشع ىدحإ )6١1١( ةنس ةدعقلا يذ يف

 يف طوطخم وهو (ب/١5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 عمجملا) .ه691/ خيراتب قا" (81714*7) مقرب مامإلا ةعماج يف روصم «يريتبرتسشت

 هور مقر 4" /١ةباحصلا ةفرعم) يضار دمحم /د هركذو ١6/١"(. سسؤملا

 نيلرب يف ةطوطخم يهو (ب/0١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ : يلشعرملا لاق
 ق (75/18 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يفو (ه١٠١1) خيراتب 5١( - 04) ىق )١17814( مقرب

 خيراتب (ب/54١١ -أ/5١٠) ىق (01) مقرب يلع ديهش يفو «سداسلا نرقلا نم (ب/15-00)
 م1981 ماع (58ع) قشمدب يملعلا عمجملا ةلجم يف هللا ديمح دمحم اهرشنو (ه649)

 قيقحتب (ه405١) ماع يجناخلا ةبتكم يفو (ه1749) ماع ةلاسرلا ةسسؤم يف تعبطو
 .هتسارد يف يضار دمحم /د هركذي ملو ١//761-788(. سسؤملا عمجملا) .يزوف تعفر

 نضخي



 انأ :اولاق ىتءارقب .''”يريصقلا دمحأ نب ىلعو ؛«ىبطاشلا ركب ىبأ نب ىلعو
 انأ «ىفقثلا دومحم نب ىيحي انأ لوألا دلاو ىسدقملا دعس نب دمحم

 . ظفاحلا ميعن وبأ انأ ءًاروضح دادحلا دمحأ نب نسحلا

 . هنمو

 انث ءميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١5

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هبلم نب مامه نع ءرمعم نع «قازرلادبع

 .مشولا نع ىهنو «قح نيعلا» :ُكُّيلَي هللا لوسر لاق :لاق

 «ةعبارلا ىف انأو هللادبع نب ىلع انأ «ةزمح نب ناميلس ًاضيأ هانربخأو

 انث ءرافصلا ليعامسإ انأ «نارشب نب ىلع انأ ءدارط انأ .ةدهش انتربخأ

 ,"”يراخبلا هاور .هب رمعم انأ «قازرلادبع انث «يدامرلا روصنم نب دمحأ

 عقوف "هب قازرلادبع نع ءمهخويش نم ةعامج نع دواد وبأو ."”هلسمو
 .ايلاع مهل الدب
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 (7ناسح ىلاوع ثيداحأ هيف ءزج - 414

 اذه مدعن ىبأ ثيدح نم

 وبأ انأ ءيلع نب رفعج انأ :لاق ةزمح نب ناميلس انخيش ىلع هتأرق

 نب رمع نب دمحو «ةيودرم نب دمحم نب دمحأ انأ ءىفلسلا رهاط

 ءحلاص خيش :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عضب «ةنس دلو «نسحلا وبأ . )١(
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث (9/717) ةنس بجر يف تام

 .( ١ 6/؟

 .هفرطو (07/40) ثيدح (*5) باب بطلا باتك ١1187( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(7]1181 - )41١ ثيدح )١5( باب مالسلا باتك )١1714/4( يف ملسم هجرخأو ()

 .(8198) ثيدح )١8( باب بطلا باتك )5١١/4( يف دواد وبأو (4)

 .هتسارد يف يضار دمحم /د هركذي مل ()

 نقيل



 دادحلا دمحأ نب نسحلاو «"””يريعشلا لضفلا نب دمحأو .'"''يولهس
 .ميعن وبأ انأ :اولاق ناهبصأب
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 (7صالخإلا ةروس لئاضف - 6
 ريغص ءزج يف هل

 «ظفاحلا دحاولادبع نب دمحم انأ «ىتشدلا دمحم نب دمحأ ىلع هتأرق

 ميعن وبأ انأ ءاروضح دادحلا يلع وبأ انأ «ينالديصلا دمحأ نب دمحم انأ
 . ظفاحلا
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 هل ('7نييوبحملا ىلع نيبحملا باتك 45

 دحولادبع نب دمحم انأ «يتءارقب ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ

 انأ ءاروضح دادحلا يلع وبأ انأ «ينالديصلا دمحأ نب دمحم انأ «ظفاحلا

 . ظفاحلا ميعن وبأ

 : هنمو

 انأ ءميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 44

 .ركذ نمع ىور «ءالعلا وبأ (دمحأ) “0 عمجملا يفو ءلصألا يف اذكه )١(

 نمع ىور «ءايلا ذخو ؛ةلمهملاب (يرعسلا) ٠١/١” عمجملا يفو ءلصألا يف اذكه (0)

 .ركذ

 ةروس هيف ءزج) ناونعب (ب/54 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (6)

 49/١ ةباحصلا ةفرعم) يضار دمحم /د هركذو 5860/5 سسؤملا عمجملا .(صالخإلا

 .(59 مقر

 يرابلا حتف يف لاقو (أ4#7 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)
 وحن هيف ةباحصلا غلبو (بحأ نم عم ءرملا) ثيدح قرط ميعن وبأ عمج ٠

 ١/67ةباحصلا ةفرعم) يضار دمحم /د هركذو 23١8/1(. سسؤملا عمجملا) .نيرشعلا

 .(81/ مقر

 لاح



 نأ هنع هللا يضر سنأ نع .هللادبع نب ثعشألا نع ءرمعم انأ «قازرلادبع

 ثعشألا ؛6""2تبستكا ام كلو «تببحأ نم عم تنأ» :لجرل لاق هي ّيبنلا
 نيثالث «ةنس مرحملا يف ءاذه ميعن يِنأ ةافو تناكو «ينالوخلا وه اذه

 نم رابكلا ظافحلا دحأ وهو «ةنس نيعبسو عبرأ نع [أ/١6] ةئامعبرأو

 .هللا همحر ةيرعشألا
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 (")دمصلا ةروس لئاضف باتك - 7

 ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذ يتاي لالخلل

 اهريغو هيلامأ عم
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 ةعنقملا ةلاسرلا باتك -
 (9ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارق بوجو يف

 حتفلا يبأ مامإلا فينصت

 ناخرط نب قاحسإ ادفلا وبأ انأ :لاق هيلع ىتءارقب ءىسدقملا رمع نب دواد

 )١( ثيدح (00) باب دهزلا باتك (546/4) يف يذمرتلا هجرخأ )5985(.

 .ةيرهاظلاب دجوت «ةديحو اهنأ ركذ ةخسن ىلع «ينوهرطلا قيقحتب عبط (؟)

 «يزارلا ميلسل ةلمسبلا باتك :يلشعرملا لاقو .سسؤملا عمجملا يف ظفاحلا ركذ (0)

 عمجملا) 404./١نيفراعلا ةيده يف يدادغبلاو 17//25417 ريسلا يف يبهذلا هركذ

 ١//7581(. سسؤملا

 وه :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو فين ةنس دلو (54)

 لحاس دنع قرغ «ثدحم ئرقم هيقف ةقث وه :بيسنلا لاقو «مالسإلا خيش مامإلا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو عبس (441) ةنس رفص يف جح نأ دعب ةدج

1 0")). 

 كلا



 نب ةزمح انأ :لاق ةئامتسو نيثالثو عست «ةنس هيلع ًاعامس «''”يروغاشلا
 هيقفلا انأ :لاق هيقابب ًاعامسو نيلوألا نيثلثلاب ةزاجإ ىملسلا سورك نب دمحأ.

 .هللا همحر يزارلا ميلس مامإلا انأ :لاق يسدقملا ميهاربإ نب رصن حتفلا وبأ

 :لاصتإلاب عومسملا ردقلا نمو

 رهاط يبأ نب دمحأ ينعي  دماح وبأ خيشلا انربخأ )١5(

 انث «ينطقرادلا وه رمع نب يلع نسحلا وبأ انأ :لاق - "”ينييارفسإلا
 نب سنأ تلأس :لاق ةملسم ونبأ انث ءرضم نب ناسغ انث ءديزي نب سابعلا

 وأ «نيملاعلا بر هلل دمحلاب حتفتسي لَ ّيبنلا ناكأ ءهنع هللا يضر كلام

 امو ءهظفحأ ال ءيش نع ينلأستل كنإ :لاقف ؟ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 . كلبق دحأ هنع ينلأس

 نب فيطللادبع انأ ءرفظم نب مساقلا ةجردب اذه نم ىلعأ انربخأو

 ءدمحأ نب نمحرلادبع يمع انأ .فسوي نب قحلادبع انأ «هريغو «يطيبقلا
 ةافو تناكو «هللا همحر «ىنطقرادلا نسحلا وبأ انأ «كلملادبع نب دمحم انأ
 ءاضق دعب «مزلقلا رحبب اقيرغ «ةئامعبرأو نيعبرأو عبس ةنس ءميلس مامإلا
 .هيلع هللا ةمحر ءهجح
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 نب ةزمح نع يوارلا :لاقو «ناتسراملا بوقعي نب دمحأ ةمجرت يف يبهذلا هركذ )١(
 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (5179) ةنس تام .ةلمسبلا باتك يف سورك

 .(١٠”/هبهذلا تارذش) . 9/7

 هلو دادغب مدق :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو عبرأ (*44) ةنس دلو (0)

 بهذملا يف .عربو ؛يكرادلا مساقلا يبأو نابزرملا نسحلا يبأ ىلع هقفتف ةنس نورشع
 تس (405) ةنس لاوش يف تام ؛كولملا دنع ههاج مظعو نيمدقتملا ىلع ىبرأو
 /19/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 ١ه"



 بئارغلاو حاحصلا نم تالاوطلا باتك 9 4

 (")يروصلا هللادبع يبأ ظفاحلا جيرخت
 مساقلا يبأ يضاقلل

 ًاءزج رشع ةعبرأ يف هتايورم نم يخونتلا يلع نب نسحملا نب يلع

 .ديفم باتك وهو
 «ىعفاشلا هللادبع نب دمحم نب فسوي نب دمحم هللادبع وبأ هب ىنربخأ

 وبأ انأ :لاق «ةرشع ثالث ةنس ءهيلع يتءارقب ءراتهملا نباب فورعملا
 ةنس ءهيلع ًاعامس «2'"”يىطساولا ةريفش نب نسحلا ىبأ نب اجرملا لضفلا
 دمحأ نب ىلع نب دمحم بلاط وبأ انأ :لاق ؛«ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا
 مساقلا وبأ انأ «يدادغبلا رهاط نب دمحأ نب دمحم بلاغ وبأ انأ «"”يناتكلا
 . يخونتلا

 : هنمو

 نايفس نب نسحلا نب ديعس نب قاجسإ بوقعي وبأ ينربخأ - 96
 نب [ب/0١6] رشب انث ءدامح نب ىلعألادبع انث ءيدج ينثدح «2*”يوسفلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةثامئالثو نيعبسو عبس وأ تس ةنس دلو «يلع نب دمحم )1١(

 ةرخآلا ىدامج يف تام ؛مالعألا دحأ ءةجحلا دحوألا عرابلا ظفاحلا مامإلا :هيلعو انيلع

 .(57931- 5؟ا//0١/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحإ (4541) ةنس

 :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ىدحإ (951) ةنس ةفرع موي طساوب دلو (؟)

 تاياورلاب رقأ «ةملكلا عومسم تاياورلا حيحص ناكو ؛يناتكلا بلاط يبأ نم عمس

 (565) ةنس يفوت «نورخآو راتهملا نبا هنع ثدحو «عطقناو زجعو خاش مث «ثدحو

 .("3798/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس

 ىلع ناك :يبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو سمخ (4488) ةنس ىف دلو (0)
 ىلإ عجري ًاعشختم عامسلا حيحص ةقث ناك :يثيبدلا نبا لاقو «هوبأو وه طساو ةبسح
 )010/4/١/5( يف طساوب يفوت «ناك خيشلا معن :لاقو ءهيلإ سانلا لحر «حالصو نيد

 ١١8/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو عست ةنس مرحم يناث

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامو نيعست )١140( ماع دودح يف دلو ()

 يف ةخيشمو دئاوفلا مج ريبك خيرات هلو ءرابكلا قحلو راصمألا ىلإ لحترا :هيلعو
 نيتئامو نيعبسو عبس (1؟1/7/) ةنس اسفب تام ءهب سأبال :يئاسنلا لاقو ءاهانيور دلجم
 ١180/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 هو



  ءابق لهأ نم  راصنألا نم لجر اعد :لاق هنع هللا يضر ةريره

 معطي يذلا هلل دمحلا» :لاق هيدي لسغو معط املف هعم انقلطناف « قبو يبنلا

 دمحلا ءانالبأ نسح ءالب لكو ءاناقسو انمعطأو انادهف ءانيلع نم معطي الو

 هلل دمحلا .هنع ىنغتسم الو .روفكم الو ئفاكم الو «يبر عدوم ريغ هلل

 نم ىدهو .يرعلا نم ىسكو «بارشلا نم ىقسو ماعطلا نم معطأ يذلا

 هلل دمحلا ءاليضفت هقلخ نم ريثك ىلع لضفو .ىّمعلا نم رّصبو «لالضلا

 يبأ نب ليهس نع ءدمحم نيريهز هب درفت ءدرف بيرغ «نيملاعلا بر

 . حيحصلا لاجر نم امهالكو «ريهز نع «يملسلا روصنم نب رشبو .حلاص

 سمخ ةنس 2'”يدزألا دهف نب دمحأ نب نيسحلا انربخأ )١5(
 نب ناسغ انث ءىلع نب دمحأ ىلعي وبأ انأ :لاق «ةئامثالثو نيعبسو

 . اع ١ . . 000 م
 :لاق هلل همحر نسحلا نع ءماشه نع ءديزي نب تباث نع ؛ عيبرلا

 ام هيلع نوقناخت يذلا اودجو ول اماوِقأ تكردأ دقل .هديب يسفن يذلاو)

 نيبو هليب لعج الو «بوث مهدحأل ىوط ام اماوقأ تكردأ دقلو «ىودارأ

 ءمهيلهأ يف عنصي ماعطلاب اورمأ ام ًاماوقأ تكردأ دقلو ءطق ًائيش ضرألا
 اماوقأ تكردأ دقلو ءاهنولبقي الو حدملا نولوقي اوناك ام اماوقأ تكردأ دقلو

 نيعبرأو عبس ةنس ءًاضيأ يخونتلا مساقلا وبأ يفوتو «””(اهولبقو اهولاق
 .مرحملا يف ةئامعنرأو
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 نم نيتئامو نيعستو تس (9795) ةئس ىلوألا ىدامج يف دلو ءيلصوملا هللادبع وبأ قف

 ام :لاقو هنع يناقربلا تلأس لاقو «ىلعي يبأ نع ثدح :بيطخلا لاق «ةرجهلا

 .قئوي ناك دق سأب هب سيل :لاقف ىرخأ ةرم هنع تلأسو ءًاريخ الإ هنم تملع

 ًالضاف ًاليبن ناكو ءهريغو ىلعي وبأ هنع ثدح :بيطخلا لاق «يدزألا دمحم وبأ قفز

 .(784/17 دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو تس (775) ةنس يفوت ءاعرو

 .ايندلا نم مهيلع لبقأ امب نوحرفي ال ...هوحن )77١/5( ةيلحلا يف (©

 ناذو



 (')ريبكلا ننسلا باتك 2
 ركب ىبأ ظفاحلا مامإلل

 وهو هللا همحر ("”يقهيبلا يدرج ورسخلا ىلع نب نيسحلا نب دمحأ

 .هفصو نع ينغي هترهشو هنف يف ءهلثم مالسإلا يف فنصي مل يذلا باتكلا

 دواد نب دمحمو ؛«'"”يقشمدلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ

 ,«29يفنحلا نامثع نب رمع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأو «يسدقملا

 هنم ةعطقل مهيلع يتءارقب «'”يفوصلا يليجلا ريبزلا نب يلع نب دمحأو
 نب فسوي نب دمحم هللادبع وبأو .مهعامس وه ام يقابل ةزاجإو ةقرفتم

 ورمع وبأ ةمّالعلا انأ :نولوألا ةعبرألا لاق «هعيمجب ةزاجإ يلبرإلا بوقعي

 «ةنس هيلع ًاعامس «حالصلا نبا يعفاشلا نامثع نب نمحرلادبع نب نامثع

 «هنم لوألا دلجملا رثكأب :دواد نبا لاق «ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنسو نيتنثا

 )١( سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ ءريبكلا نئسلا مظعم :يلشعرملا لاق ١١/ب(

 يف (0884) مقرب ةروصمو «ةيرصملا بتكلا راد يفو «ةيرهاظلا يف ةطوطخم يهو

 ةرئادب تعبط «سنوتب ةينطولا بتكلا رادب ةخسن اهنم «ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا

 نيبام ةينامثعلا فراعملا )١44 _ 68ه١ه( «يقنلا رهوجلا هليذبو (ءازجأ١٠) يف
 ماع ةرهاقلا يف ةينامحرلا ةعبطملا نع (ءزج؟) اهنم ردصو «ةلماك ريغ يهو ١41ه.

 سسؤملا عمجملا) 5*١ 174(.

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو عبرأ (0884) ةنس يف دلو (؟)

 رشاع )408/0/٠١( يف يفوت ءمالسإلا خيش هيقفلا تبثلا ةمالعلا ظفاحلا وه :هيلعو

 - ١7/148 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو نامث ءةنس ىلوألا ىدامج نم

 .( ١1/6

 ةنس نابعش يف يفوتو ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ )56٠0( ةنس دلو «يناروحلا قرف

 ةةركسلاط خويشلا مجعم) . ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو نامث (/”8)

 لاط : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس (575) ةنس ةجحلا يذ يف دلو (؟9)

 سمخ (160) ةنس رفص يف تام «حالصلا نبا نع ىور نم رخآ ناك ىتح هرمع

 ١//9(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو

 عوبطم خيش :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئثالثو سمخ (50) ةنس دلو (0)

 عبرأ (71؟4) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «هريغو حالصلا نب ورمع ابأ عمس «عضاوتم

 .( اال خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو

 نان



 لاقو .هلامكب يناثلابو «هنم ًاريسي الإ لوألا دلجملاب :يليجلا [أ/١5] لاقو

 «باتكلا مظعمب :لوألا انخيش لاقو ءامهلامكب نيلوألا نيدلجملاب :يفنحلا
 ىلع فوطي لجرلا باب هلوق دنع عباسلا دلجملا ءانثأ ىلإ هلوأ نم كلذو

 عمس هنأ ركذي ةرم ريغ هتعمسو «حاكنلا باتك ءانثأ يف دحاو لسغب هئاسن

 لاقو .ءيسرملا هللادبع نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا ىلع باتكلا ةيقب

 نب روصنم حتفلا وبأ انأ :الاق باتكلا عيمجب اذه يسرملا انأ :يلبرإلا

 .(ح) .يوارفلا معنملادبع

 يركبلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةملعلا ينربخأو

 ارق «يزملا نمحرلادبع نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلاو .''”يشيرشلا
 أ :الاق ًاضيأ هيقابي ةزاجإو ءهنم ةقرفتم ةريبك ةعطقل عمسأ انأو امهيلع

 نأ :لاق هعيمجب ًاعامس ءىسدقملا دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ رمعملا

 .هيقفلا رافصلا رمع نب هللادبع ديعس وبأو «يوارفلا معنملادبع نب روصنم
 وبأ انأ :روصنم لاق «"”ىرعشلا نمحرلادبع نب ميحرلادبع نسحلا وبأو
 رهاط نب رهاز انأ :رافصلا نبا لاقو «يسرافلا ليعامسإ نب دمحم يلاعملا

 اولاق ."”ناهدلا باهولادبع نب رابجلادبع انأ :ىرعشلا نبا لاقو ء«ىماحشلا

 .هب هللا همحر يقهيبلا ركب وبأ مامإلا انأ :مهتثالث
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 لاجرلا ءالبن نم ةكراشملا يوق ًاظقي ًالضاف ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق )١(
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع نامث )9/١4( ةنس لاوش ىف تام «ةباطخلاو ءاضقلل ركذي

 1 64/١(. خويشلا مجعم)

 حلاص ةقث :يلبنحلا حالفلا وبأ لاق «ةيرعشلا بنيز وخأ «يناجرجلا مساقلا يبأ نبا (؟)

 نع أطوملاو يراوحلا رابجلادبع نع راثآلاو ننسلاو «يوارفلاو ًاملسم نع ىور رثكم
 نامث (098) ةنس مرحملا يف يفوت «ناهدلا رابجلادبع نع ريبكلا نئسلاو «يديسلا

 5١//41”(. ريسلا)و (785/4 بهذلا تارذش) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو

 «ةءورمو ةورث تيب نم «ةقيرطلا ديدس خيش :يبهذلا لاق «يروباسينلا نسحلا وبأ (9)

 ميحرلادبع ريبكلا نئسلا هنم عمسف ريثكلا ىورو «ةعامجو رثكأف يقهيبلا ركب ابأ عمس

 فيناصت هدنع ةنامألاو ريخلا لهأ نم ةقث خيش وه :يناعمسلا دعس وبأ لاقو ؛يرعشلا

 45/٠١(. ريسلا) .يقهيبلا

 هوه



 داقتعإلا باتك 2 ١

 يقهيبلا ركب يبأ مامإلل
 .رابك ءازجأ ةثالث ىف ًادج نسح باتك وهو

 ًاعامس «راتهملا نبا يقشمدلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ
 «قرشم نب نامثع نب دمحم هللادبع وبأو «ةرشع سمخ ءةئس هيلع

 لاق ءامهيلع يتءارقب ,27رساحنلا نب ليعامسإ نب هللا رصن نب دمحمو

 0 , رابجلادبع دمحم وبأ نأ «يوارفلا معنملادبع نب روصنم

 لضفلا وبأ انأ :ثلاثلا انخيش يلاقو .(ح) «يقهيبلا انأ :*"'”يراوخلا

 نب دمحم ١ هللادبع وبأ مامإلا انأبنأ :لاق دمحم نب دمصلادبع ا مساقل بأ

 «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو عست (579) ةنس بجر يف دلو «يراصنألا هللادبع وبأ )١(

 )7١9( ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ةليضفو ريخو عضاوتو نيد اذ ناك :يبهذلا لاق

 .(197/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عست

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو سمخ (446) ةنس دلو (؟)

 بهذمب ًاريصب ءًاريخ ًاعضاوتم ناكو ءرثكأف يقهيبلا ركب يبأ نم عمس :هيلعو
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيئالثو تس (675) ةنس نابعش ىف ىفوت «ىعفاشلا

 ا 10

 حالفلا وبأ لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو عبس (011/) ةنس بجر يف دلو (0)
 ةنس ىلوألا يدامج يف يفوت «عضاوتو راقوو تمس هل ءاملعلا ةلج نم ناك : يلبنحلا

 ١9/8" ٠١"(. تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نيتنثا (561)

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشع )01١( ةنس نيعيبرلا دحأ يف دلو «يناتسرحلا (4)

 ًاهيقف ًامامإ ناكو «يلاوعلاب درفتو ًارهد رمعو سردو ىتفأو بمهذملا يف عرب : يبهذلا

 يف يفوت ءردقلا ريبك ة ريسلا نسح ماكحألا دومحم ًاحلاص ًاعرو ؛بهذملاب ًافراع

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عبرأ «ةنس ةجحلا يذ عبار )5١15/77/5(

0200 

 مآ



 نم ةقرو ةرشع سمخ الخ يقهيبلا انأ :يوارفلا ىنعأ لاق « "”يدارملا

 نب ليعامسإ نع اهب هتربخأف اذه انخيش لصأ نم ةصقان تناك باتكلا طسو

 .كلذك روصنم نع «ةزاجإ يخونتلا ميهارنإ
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 [ب/١8] 29بادآلا باتك
 اذه يقهيبلا مامإلل

 0 نا "00
 يتءارقب 2 يسدقملا ةمعن نب دمحأ نب ىيحي ايركز وبأ هب ينربخأ

 نب دمحم نب ةمعن نب بويأ ربصلا وبأو «ةرشع عبرأ «ةنس هعيمجب هيلع

 ءهيقابب ةزاجإو ءاهتيقتنا هنم ًاثيدح نيعبرأل هيلع يتءارقب .“*”يسدقملا ةمعن

 حون نب نمحرلادبع نب ميهاربإو «يسلابلا دمحم نب يلع نب دمحمو

(00) 

 فق

 رف

 قف

 فيلاوتو ملسم حيحص عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخلا لبق دلو «يروقشلا

 دحأ ناكو «ًاريثك هب سنآ تنك :يناعمسلا لاقو «يوارفلا هللادبع ىبأ نم ىقهيبلا
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ (044) ةنس ةجحلا يذ يف بلحب تام .دابعلا
 5٠//١181(. ريسلا)

 راد يف طوطخم وهو (أ/7# سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشغرملا لاق

 بتكلا رادب عبط ءهالا## خيراتب (55؟) ق ثيدح (4) مقرب ةيرصملا بتكلا

 ايركز اضر هققحو ءاطع رداقلادبع دمحم قيحتب ء«ه 5 ماع توريب يف ةيملعلا

 سسؤملا عمجملا) .ه407١ ماع رهزألاب نيدلا لوصأ يف ريتسجام ةلاسر يف

 .( م0
 يسرملا عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عست (59894) ةنس دلو

 ةنس ناضمر يف تام ءدمح ةريودب عطقناو للعتو هرمع رخاوأ يف فعض «ةعامجو

 .0755/7 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو ةرشع تس )١(

 ثدح :رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأ (540) ةئنس دلو «لاحكلا ىسلبانلا

 ةجحلا يذ يف تام «نيدو عضاوتو دو هيف ناك :يبهذلا لاقو «ءايشأب درفتو ريثكلاب
 554/١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالث (70) ةنس

 *ها/



 وبأ مامإلا انأ :مهلك اولاق ةزاجإ راتهملا نب فسوي نب دمحمو ؛2”يسدقملا
 نيعبرأو تس «ةنس هيلع ًاعامس «ىسرملا لضفلا ىبأ نب دمحم هللادبع

 مامإلا انأ :لاق هيلع ًاعامس «يوارفلا معنملادبع نب روصنم انأ :لاق ةئامتسو

 نم باب نم ىوس اعامس «يراوخلا دمحم نب رابجلادبع دمحم وبأ
 هب هزاجأف باتكلا رخآ ىلإ هئاطع ىلع هركشو ءارضلاو ءارسلا ىف هللا دمح

 يوارفلا لضفلا نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا يدج وبأو ءًاعامس نكي مل نإ

 لاقو :هعيمجب يوارفلا لاق «يقهيبلا ركب وبأ مامإلا انأ :الاق هعيمجب ةزاجإ

 باب ىلإ ضيرملا ةدايع باب نم وهو «ثلاثلا ءزجلا ادع امب :يراوخلا
 .ًاعامس نكي مل نإ هب هزاجأف سبلملاو معطملا بيبطت
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 ('9ننسلا باتك ىلإ لخدملا باتك - 6

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ دحوألا ينابرلا انخيش «ناخيشلا هب ينربخأ
 نب دمحم رسيلا-وبأ دهازلا مامإلاو «هيلع يتءارقب «يرازفلا نمحرلادبع
 نب نامثع نب دمحمو «هعيمجب هيلع ًاعامس «"”يراصنألا دمحم نب دمحم
 دمحم وبأ ةمالعلا انأ :نالوألا لاق ءهنم نيداعيم ىوس هيلع يتءارقب «قرشم
 دمحأ نب يلع نسحلا وبأو «لوألا دلاو يرازفلا ميهارنإ نب نمحرلادبع

 «حالصلا نب نامثع ورمع وبأ انأبنأ :ثلاثلا لاقو ءامهيلع ًاعامس «يسدقملا
 :حالصلا نباو وه لاق ءًاعامس يسرملا هللادبع نب دمحم انأ :يرازفلا لاق

 .(ح) «يوارفلا معنملادبع نب روصنم انأ

 عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (578) ةنس دلو ءقاحسإ وبأ )١(
 ةنس بجر يف تام «يواسلاو قيلعلا نبا هل زاجأو ؛ةعامجو يسرملاو ةملسم نبا نم

 1١(. 41/1 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ ()

 .ءابرغلا راد /د يمظعألا قيقحتب هنم دوجوملا عبط (0)

 دنسم ناكل هنسردق ىلع عمس ولو «ةئاملا براق ثدحو عمس «فالعلا باب فورعملا (6)

 .(" 47/4 رردلا) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيعبسو تس (/ا/5) ةنس تام ءرصم

 مهم



 ءرافصلا رمع نب هللادبع دعس وبأو ءاذه روصنم انأبنأ :ىسدقملا لاقو

 وبأ انأ :رافصلا نبا لاقو «يسرافلا ليعامسإ نب دمحم انأ :روصنم لاق

 .هللا همحر ىقهيبلا انأ :الاق يدعاصلا لضفلا نب دمحم هللادبع
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 (١)تاقوألا لئاضف باتك - 4
 ءارجأ ةثالث يف هل

 ةءارق ؛ينارحلا ملسملا نب دمحم تلب ةشئاع دمحم مأ هب ينربخأ

 وبأ انأ ءاعامس يقشمدلا هللادبع نب ليلخ نب ميهارنإ انأ :تلاق ًاعامسو

 دمحم نب رابجلادبع انأ  ؟ يربطل ليعامسإ ن نب يلع ( نب روصنم لضفلا

 يا دمحم نب دعو «دواد اأ/ث17] نب دمحم أ ١55

 :اولاق يتءارقن «يفوصلا يلع نب دمحأو .لدعملا فسوي نب دمحمو

 ع نب دمحم انأ «يوارفلا روصنم انأ «حالصلا نب ورمع وبأ ةمالعلا

 وبأ انأ «ظفاحلا هللادبع وبأ انأ «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ انأ «يسرافلا

 تأرق :لاق ىيحي نب ىيحي انث «'؟”ةبيتق نب ليعامسإ انأ «"”قاحسإ نب ركب

 يف ةخسن هلم دجوي (بإا“ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ها١٠41١ ماع ةكمب رانملا ةبتكم يف عبط )١718( مقرب انيف يف ةيكلملا ةبتكملا

 .(7908/؟ سسؤملا عمجملا) .يسيقلا ميحرلادبع ناندع قيقحتب

 سمخ (096) ةنس ءرخآلا عيبر يف يفوت «يوارفلا نع «ملسمل هتياور يف فيعض (؟)
 .(1 #١ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعسنتو

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو نامث (؟6048) ةنس يف دلو «يغبصلا فرق

 يف عربو فئنصو عمجو «هتقبطو ةبيتق نب ليعامسإ عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةئامثالثو نيعبرأو نيتنثا (”57) ةنس نابعش يف يفوت «ثيدحلا ملع يف زيمتو «هقفلا

 587/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 ركذي هآر اذإ ناسنإلا ناك :لاقو مكاحلا لوق يبهذلا لقن «يملسلا بوقعي وبأ (4)

 نيتئامو نينامثو عنرأ (95814) .ةئس بجر يف يفوت .هعروو هدهزو هتمسل .فلسلا

 145/١*(. ريسلا) .ةرجهلا

 نانا



 «ليللا نم ةبانج هبيصت هنأ لَو هللا لوسرل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 . "70من مث .كركذ لسغاو .أضوت» : هللا لوسر هل لاقف

 نب دمحمو «ةزمح نب ناميلس نيتجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 ءدعس نب ىيحيو .بلاط يبأ نب دمحأو «ركاسع نب مساقلاو «يزاريشلا

 «يسابعلا دمحم نب دمحأ انأ «يعيطقلا دمحم انأبنأ :اولاق ًاعامسو يتءارقب
 انث «ميهاربإ نب دمحم انأ «ميهاربإ نب دمحأ انأ «نمحرلادبع نب نسحلا انأ
 رمع عمس هنأ رايد نب هللادبع انث ءرفعج نب ليعامسإ انث «روبنز نب دمحم
 .هركذف :لاق امهنع هللا يضر

 :مدقتملا دنسلاب داقتعالا باتك نمو

0 

 انث «ىبارعألا نب ديعس وبأ انأ .“"”فسوي نب هللادبع انربخأ (5)

 هللادبع نب رباج عمس «رانيد نب ورمع نع «نايفس انث هرصن نب نادعس
 نأ ىلع رداقلا وه لق» : 45 ئبنلا ىلع لزن امل) :لوقي امهنع هللا يضر
 «مكلجرأ تحت نم وأ» «كهجوب ذوعأ» :لاق «مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي

 :لاق «ضعب سأب مكضعب قيذيو ًاعيش مكسبليلا :وأ «كهجوب ذوعأ» :لاق

 . «نوهأ ناتاه»

 «ىنمب يربطلا دمحم نب ميهاربإ ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو
 نب ىيحيو «مئادلادبع نب ركب وبأو «يلاعم نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلسو
 :نوقابلاو «يزيمجلا نب يلع انأ :لوألا لاق ءركش ةنبا بنيزو ءدعس

 ؛ «ءلضفلا نب مساقلا انأ ءيفلسلا رهاط وبأ انأ :الاق ينئادملا رفعج

 هاور .هركذف ءرصن نب نادعس انث ءرافصلا ليعامسإ انأ «نارشن نب يلع

 )١( ثيدح (5) باب ضيحلا باتك (؟١/44) يف ملسم هجرخأ )0558:.

 لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو ة ةرشع سمخ )9١8”"( ةنس دلو «يناتسدرألا دمحم وبأ 4فز

 ناضمر يف يفوت فرخآب رضأو هنع رثكأو يبارعألا ديعس ابأ بحصو حجح يبهذلا

 .(71788 ١1/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو عست (505) ةنس

 نفل



 .ًايلاع الدب عقوف ."”نايفس نع «ينيدملا نب يلع نع «يراخبلا
 :لاصتإلاب عومسملا ردقلا نم بادآلا باتك نمو

 انث «يبارعألا نب ديعس وبأ انأ ءفسوي نب هللادبع انربخأ - 1417
 نع «يرهزلا نع «ةئييع نب نايفس انث «ىنارفعزلا دمحم نب نسحلا

 لخدي ال» :لاق ةّقْيَو ئبنلا نع «هنع هللا ىضر هيبأ نع «ريبج نب دمحم

 . "”«عطاق ةنجلا

 :مدقتلا دنسلاب تاقوألا [ب/57] لئاضف باتك نمو

 نع «نايفس انث «نسحلا انث ,ديعس وبأ انأ «هللادبع انربخأ 6
 :لاق 2 ّيبنلا نع 2( هلع هّللا يضر ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع .يرهزلا

 . (هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ءاباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم

 ريغ «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ لجرب اذه نم ىلعأ امهب انربخأ

 ةبتاكلا ةدهش انتربخأ «ةعبارلا ىف انأو يدادغبلا هللادبع نب يلع انأ :لاق ةرم
 انث ءىيحي نب دمحم انأ «ةيوقزر نب دمحم انأ «يبنيزلا دارط انأ :تلاق
 ىور :مدقت امك امهيدنسب امهركذف «ةنييع نب نايفس انث «برح نب يلع

 .يذمرتلاو ك9 ددسم نع «دواد وبأو 20 رمع يبأ نبا نع ءملسم لوألا

 وبأو «''ينيدملا نبا نع «يراخبلا يناثلا ضي ّ ” يلع نب رصن نع ففز .
 « ةئيبع نبأ نع مهلك ٠ 240 نع «يئاسنلاو 5 نب دلخم نع ءدواد

 ىدامج رشاع يف يقهيبلا ًءامإلا ةافو تناكو 5 اع الدب انل اعقوف

 .0781) ثيدح )١1١( باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك (16* :ص) يف (1)
 .هدعب اميف رظنا (9)

 .(5805 -148) ثيدح (5) باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك (1981/4) يف (؟)

 .(15945) ثيدح (48) باب ةاكزلا باتك (”08/5) يف (5)
 .(1404) ثيدح )١١( باب ةلصلاو ربلا باتك (”15/4) يف (5)

 .(5014) ثيدح )١( باب ردقلا ةليل لضف باتك (”97 ص) يف (5)

 .(1719/9) ثيدح (*318) باب ةالصلا باتك )5/*٠١( يف (0)

 )57١(. ثيدح (99) باب مايصلا باتك (9١ا//4) يف (8)

 انامل



 «ةئس نيعبسو ًاعيرأ شاعو «روباسينب ةئامعبرأو نيسمخو نامث «ةنس ىلوألا

 .هتمحرن هللا هذمغت رابكلا ءازجألا نم ءزرج فلأ نم رثكأ هفيناصت تغلبو
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 ('7لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا باتك 6 5 . . ١١

 ركب ىبأ ريهشلا ظفاحلا فينصت

 .هللا همحر '”يدادغبلا بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحأ نبا

 انأو هيلع ةءارق ءاجيهلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ىنربخأ

 ًاعامس «يسدقملا فسوي نب يداهلادبع نب دمحم هللادبع وبأ انأ :لاق عمسأ

 هيلع

 ءزجلا ىوس ًاعامس .,'راجنلا ملسملا نب رصن نب قازرلادبع انأ

 :الاق هعيمجب ةزاجإ « ىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأو «ةزاجإف هنم عساتلا

 . ظفاحلا ركب وبأ بيطخلا انأ :لاق ءالعلا ىبأ نب ىلع نب دمحم انأ
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 يوارلا قالخأل عماجلا باتك - 5
 (؟)هل عماسلا بادآو

 هللادبع وبأو «يشرقلا ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يدج ينربخأ

 خيراتب «ثلاغلاو لوألا باتكلا (و14" ١58/9 2١44 يارسوبقبوط فحتم) يف )١(

 .(91١١/؟ثارتلل لماشلا سرهفلا) ه547 خيراتب يناثلاو ءهل5

 .مدقت (9)

 ةنس رخآلا عيبر يف يفوتو ء«هريغو ينيزاوملا نبا نع ىور :يلبنحلا حالفلا يبأ لاق ()

 .(777/4 بهذلا تارذش) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو ىدحإ (081)

 فراعملا ةرئادب عبطو (ب/5* سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (4)

 ةرهاقلاب ةثيدحلا بتكلا راد يف عبطو (ه181) ماع ةيباثو ء«ه١ هال ماع ةينامثعلا

 ماع توريب يف يبرعلا باتكلا راد يفو «يناجيتلا دمحم قيقحتب «ه97١ماع

 .(147 445/١ سسؤملا عمجملا) .مشاه رمع دمحأ قيقحتب ه4

 ضن



 ةقدص نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأو «يشكلا ىسيع نب دمحم

 عبرلاب «ةئامعبسو عبس ةئس عمسأ انأو مهيلع ةءارق نورخآو «يمرخملا

 يبأ نب يلع نسحلا وبأ انأ :يمرخملا لاق هيقابب ةزاجإو «باتكلا نم ريخألا
 نع ةزاجإ «ينييارفسإلا لهس نب لضفلا نع ةزاجإ ءريقملا نب هللادبع
 ْ .(ح) «كلذك بيطخلا

 انأ ءيخونتلا ميهاربإ نب ليعامسإ انأ :نوقابلا خئاشملا لاقو

 انأ «ينافكألا دمحأ نبا [أ/5] هللا ةبه انأ ءيشرقلا ميهاربإ نب تاكرب

 . بيطخلا
 مرض
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 (')لمعلا ملعلا ءاضتقا باتك - 7

 نيأزج يف هل

 رمع نب دواد نب دمحم نورشعلاو ةثالثلا خئاشملا هب ينربخأ

 وبأو :«'””ىلبرإلا نيسحلا نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأو «ءىسدقملا
 2" 7ناخرط نب ركب ىبأ نب دمحمو «يدركلا دمحم نب فسوي نساحملا

 قشمد يف عبط (بر##* سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ١(

 يقي اق هللا همحر ينبلألا قيقحتب (ه86١) ماع ةنسلا زونك نم لئاسر عبرأ

 .(؛؛ه/١ سسؤملا عمجملا) ه١ ماع يمالسإلا بتكملا يف

 عمس :رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نيتنثا (557) ةنس دلو ؛جرفلا وبأ -(9)

 ىناعتو ةيبرعلا دوجو سردو ىتفأ نأ ىلإ هقفتو قابطلا بتكو خويشلا ىلع رادو رثكأو

 نم ةئامعبسو نيثالثو نامث (8*7) ةنس ىلوألا ىدامج يف تام ءاهيف رهمف طورشلا

 5/5 رردلا) . ةرجهلا

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ثالث (56) ةنس دلو «يقشمدلا هللادبع وبأ (0)

 ةنس ةدعقلا يذ يف تام «مظن هلو «قينألا هطخب قابطلا بتكو عامسلاب ينع :يبهذلا

 ة4ضفلاب خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو سمخ هز

 ضني



 نب ركاشو «'''يزمارقلا دمحم يبأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ دهازلاو

 نب دمحم نب دمحمو «ميهاربإ نب ميحرلادبع هيخأ نباو «يخونتلا ليعامسإ
 نب دمحأو ."”لدعملا ليلخ نب رضخ نب دمحمو ؛'"'اجنملا نب نامثع
 نب دمحم نب دوادو .ىحلاصلا هللادبع بحملا نب دمحمو «ىنارحلا دومح

 يلاعملا يبأ نب يلعو ءيحلاصلا دمحأ نب ركب يبأ نب دمحمو ««؟”هاشبرع
 نب زيزعلادبع نب نمحرلا دبعو « ””راتهملا نب فسوي نب يلعو «يرعملا
 ,"'رجنس هاتفو «ساوقلا نمحرلادبع نب دمحم نب يلعو ؛"”غئاصلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبرأ (545) ةنس ًابيرقت دلو «جرفلا وبأ )١(

 مارتحاو دئاز لوبق هل لصحو همسا رهتشاو هلأتو دهزت مث ةدم هتبيبش يف لغتشا : هيلعو انيلع

 يف تام «مهفي الو «مهيلع ىتأ امبرو ةيداحتإلا ىلع طحي داقتعالا نسح ناكو «ةمات ةيافكو

 80/١". خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا (77) ةنس لوأ

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر :ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتس (550) ةنس دعب دلو (؟)

 ءاضتقا عيمج يف انل ىور «كانه ثدحو «مات لمجتب جح عضاوتو نيد هيف ناك
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (/؟5) ةنس ةجحلا يذ يف يفوت ءملعلا

 .0774 /؟ خويشلا مجعم)

 نيرشعو نيتنثا (777) ةنس نابعش يف هدلوم تأرق يبهذلا لاق «يفنحلا يرابألا ()

 يف تام ماكحألاب ةربخ هلو نوكسو ةدؤت اذ ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامعبسو
 .(185/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نيتنثا (777) ةنس نابعش

 نيرشعو تس (ا/75) ةنس بجر يف تام ءريسيلا ىور :يبهذلا لاق «ءيناذمهلا (4)

 598/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عست (5868) ةنسب نيتسلا لبق دلو «نسحلا وبأ (ه)
 رضأ ةناوع يبأ دنسم عسات نم تايعابرو «لمعلا ملعلا ءاضتقا باتك انل ىور :يبهذلا

 نم ةئامعبسو نيثالثو تس (/”5) ةنس مرحملا يف يفوت «رقتفاو هتوم لبق ةدم انخيش

 .(54/5 خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 نم وهو «عضاوتو ريخو نيد هيفو «ةيلداعلا ةبرتب ًاثرقمو ًادهاش ًاهيقف ناك :يبهذلا لاق (5)
 نم ةئامعبسو نيرشعو تس (ا/16) ةنس لوألا عيبر يف تام هروهشم ريبك تيب

 هيض خويشلا مجعم) . ةرجهلا

 ىور «ءهدي لمع نم شيعي روتسم لجر :يبهذلا لاق ءميحرلادبع نبا ىلوم ساوقلا (0
 تيب ىلإ لوحت «ملعلا ًاضيأ رسيلا يبأ نبا نم عمسو «مئادلادبع نبا ةخيشم انل
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبرأ (775) ةنس ىلإ يقبو سدقملا
1). 

 ضل



 رضخ نب دمحم نب دمحأو «ينادليلا ركب يبأ نب دمحم نبا دمحأو

 نب مئادلادبع نب دمحمو «رابجلادبع نب يلع نب ميهاربإو '"”دادحلا
 ىلإ هلوأ نمو «قرشم نب نامثع نب دمحم هللادبع وبأو «ينابيشلا قاحسإ
 يبأ نب يلع نب دمحم هدودح عيضتو هفورح ظفح يف ليق ام باب هلوق

 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم طقف يناثلا ءزجلابو «'"”يراجنسلا حتفلا
 ةدابعلا ريغل هقفتلا مذ هلوق ىلإ «ةاهابملل ملعلا بلط مذ باب نمو «""زابخلا
 هللا مهمحر مهلك مهيلع ًاعامس «''”يملعلا هللادبع نب رقئسارق دمحم وبأ
 ءيلبرإلا ميهاربإ نب نيسحلا انأ :يراجنسلاو نولوألا ةثالثلا لاق

 انأ :ًاضيأ نولوألا ةثالثلا لاقو «””يحرشلا سايلإ نب ركب يبأ نب رفظملاو

 ديز نب يلع نب سارفو «رابألا تيب ""بيطخ نب رمع نب فسوي

 :ًاضيأ يراجنسلاو ثلاثلاو يناثلا لاقو :"”ينالقسعلا

 نينامثو فين ةنس ءًايتفم ناك ؛ةرجهلا نم ةئامعبسو تس )7١5( ةنس دلو سابعلا وبأ )١(
 7184/١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 هب سأبال ناكو ءازجأب درفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يقشمدلا هللادبع وبأ (؟)
 نيرشعو نيتنثا (777) ةنس ناضمر يف تام «ةرم ىرقلا ىلإ انيمأ علطيو ةرم بدؤي
 .(؟567/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 رخآ يف مئادلادبع نبا نم ىلوألا يف ًاروضح عمس : : يبحذلا لاق .يحلاصلا هللادبع وبأ ()
 .(19/1/؟ خويشلا مجعم) .ةفئاطودبع نباو رسيلا يبأ نبا رضحو ءازجأ ةدع همايأ

 (5547) ةنس ًابيرقت دلو «يراداودلا (دمحم وبأ) طوطخملا يفو «مغيض وبأو ثيللا وبأ (5)
 يف تام ءرسيلا يبأ نبا نم عمس :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث

 .(9١1/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيثالثو تس (7/75) ةنس نابعش

 تام «سايلإ نب دمحم نب رفظم .«نيدلا مجن ردصلا :يجريشلا (؟41//# ربعلا) يف (6)

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبس (561/) ةنس

 ةعمجلا موي يف يفوت .قشمد ةباطخ يف بان :هللا همحر يبهذلا لاق ءرهاطلا وبأ (5)

 .("3154/# ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو سمخ ةنس ىحضألا موي )٠١/556/17(
 ةكمب رواج «عيشتلا هنع عاش «ةياردو ةعساو ةلحر اذ «ةمالع ًاظفاح ناك رئاشعلا وبأ 697

 ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو ثالث (551) ةنس لاوش يف «ةليغ اهيف لتقو
 .(1/6 تارذشلاو #/١08".

 نفل



 انأ :ًاضيأ ثلاثلاو ىناثلا لاقو ءىعوشخلا نب تاكرب نب هللادبعو

 يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإو ."”يساينايلا لضفلا نب ىيحي نب هللادبع

 مم
 «يرماعلا عفار نب ناسح انبا رداقلا ديعو ." دمحمو «يواخسلا

 نسحلا وبأو ءروكذملا لوألا دلاو .''”يسدقملا رمع نب دوادو

 نب هللا رصنو «يساينايلا ىبحي نب ميهاربإو «'”*”يبطرقلا دمحأ نب دمحم

 نب باهولا دبعو «لبق نم نيروكذملا وخأ يحرشلا نب ركب يبأ
 [ب/”#*] نبدمحأ نب مامتو 29 كاسع نب دمحم نب نسحلا

 ."”يريمنلا ةناوع نب نساحم نب يلعو .يجريشلا نمحرلادبع

 هلثم أشن نم لق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعست (040) ةنس دلو «يعفاشلا يقشمدلا )١(

 نيسمخو نامث (568) ةنس «ةرخآلا ىدامج ىف توملا هكردأ «هلاغتشاو هتنايد ىف

 2 .089/* ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو ثالث (177) ةنس ءرفص يف يفوت «ًالضاف ًائيد ناك (؟)

 .( 8/8 ربعلا)
 تيب بيطخ نبا هنع ىور «ريثكلا بتكو «هدعب نمف يعوشخلا عمس :يبهذلا لاق (6

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبرأ (544) ةنس رفص يف تام هرابألا

 21# 1١(.

 يف يفوت «ةظعوملا حيلم ًاحيصف ًانيد ًالضاف ناك :يبهذلا لاق ؛يديبزلا يلاعملا وبأ (4)
 "4 فر ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس (565) ةنس نابعش

 نم ةئامسمخو نيعبسو سمخ (6018) ةنس لوأ يف دلو ءاهمامإ نباو ةسالكلا مامإ ()

 ًائيد ناكو ءريثكلا بتكو غلابو ثيدحلا ىلع لبقأ لهكت امل :يبهذلا لاق «ةرجهلا
 ةنس ربعلا يف هركذو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج يف تام «ةقث «سانلا ىلإ ًاببحم ًاريخ

 .(7317//؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو ثالث (547)

 نم ةئامتسو نيتس (5670) ةنس «ىلوألا ىدامج يف يفوت «ةيرونلا ةخيشم يلو (5)

 2 .©:3/6 تارذشلا) .ةرجهلا
 ريسلا) .ايارسلا يبأ نب يلع نب شيعي ةمجرت يف ؛هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا هركذ (0)

 .(1 را“

 ضل



 رصن نب سابعو «يبلعثلا نوراه نب دمحمو ؛يرماعلا دمحم نب شيعيو
 ءمدقت نم عم مهيلع ًاعامس «'“يمظعملا شقنار نب دمحمو .يومحلا
 نب دمحمو ءدادحلاو «ناخرط نبا لاقو «ةئامتسو نيثالثو عست ةنس
 ءهيلع ًاعامس .يسدقملا مئادلادبع نب دمحأ انأ ءرقنسارقو ءركب يبأ

 :شايع نبا لاقو ءروكذملا رمع نب دواد انأ :رضح نب دمحم لاقو

 نب ميهاربإو بحملا نبا لاقو ءلوأ روكذملا فسوي هوخأ انأ
 يراجنسلا نبا لاقو .'"”يقرش بابلا ميهارنإ نب دمحم انأ :رابجلادبع
 يومحلا رصن نب رضحلاو ,«"”يصوقلا دماح نب ليعامسإ انأ :ًاضيأ
 نب ليعامسإ انأ :قرشم نبا ىوس نوقابلا لاقو ءمدقتملا شايع وخأ

 انأ ءًاسفن نورشعو ةتس مهو :مهلك اولاق «يخونتلا رسيلا يبأ
 انأ :ةزاجإ لاقف يواخسلا ىوس ءًاعامس يعوشخلا ميهاربإ نب تاكرب
 انأ :قرشم نبا لاقو ء«ظفاحلا بيطخلا انأ «ينافكألا دمحأ نب هللا ةبه

 نع «ينييارفسإلا لهس نب لضفلا نع ء«ريقملا نب هللادبع نب يلع
 .هللا همحر ةزاجإ ركب يبأ بيطخلا
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 يفوت «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نامث (98) ةنس «نيعيبرلا دحأ يف دلو )١(
 ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ )54١( ةنس ءةجحلا يذ يف
 ل

 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نيتنثا (577) ةنس «لوألا عيبر يف يفوت (1)
"). 1 

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو.عبرأ (91/4) ةنس لوأ يف دلو «يجرزخلا دماجملا وبأ (©)
 عبرأ يف ًاريبك ًامجعم هسفنل لمعو ءريثك قلخو رثكأف يعوشخلا عمس :يبهذلا لاق
 ثالث ةنس لوألا عيبر نم رشع عباس 4ك نذل يف يفوت ةدع ا هيف تادلجم

 .( جرا ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو

 نسخن



 ('7ثيدحلا بلط يف ةلحرلا باتك 2 6
 ءزج يف هل

 ًاضيأ قرشم نب دمحمو ءًاضيأ روكذملا دواد نب دمحم ينربخأ

 نب دمحم انبا نيسحلا هللادبع وبأو ءيلع نسحلا وبأو ءامهيلع ًاعامس

 "دبع نب زيزعلادبع نب نمؤملادبع انبا يلعو "ادمحمو «لاله نب رمع
 «يخونتلا ليعامسإ نب ركاشو «ساوقلا رينم نب دمحأ انبا دمحأو ءدمحمو
 نب مساقلا ونأو «ينارحلا دومح نب دمحأو «ميحرلادبع هيخأ نباو

 يلع نب روصنم نب ديمحلا دبعو «'؛”لدعملا مساقلا يبأ نب مالسلادبع

 مهيلع ةءارق .© "لاله نب دحاولادبع نب نمحرلادبع تنب بنيزو «؟غئاصلا
 وبأو ءاضرلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نب مساقلا وبأو « نيعمتجم عمسأ انأو

 ءانثلا يبأ نب ىيحي نب يلعو .'"”موتكم نب ميركلادبع نب ىسيع دمحم

 يف طوطخم وهو (أ/14 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ىرخأ ةخسن هنمو 1١58-17,8( قالا يف 211١/9/8 عومجملا) نمض .«ةيرهاظلا

 يف ةيملعلا بتكلا راد يف عبط (؟ا/ا# - 701 .قالا“ يف ١١٠/2730عومجملا) نمض

 .(5/' سسؤملا عمجملا) .رتع نيدلا رون قيقحتب (ه196) ماع توريب

 158/١(. دييقتلا) يف اذكه ءةرجهلا نم ةئامعبسو ...ةنس تام (؟)

 نيسمخو تس ةنس ءرفص رشاع )1967/95/٠١( يف دلو «يقشمدلا يثراحلا رضخلا نبا (5)

 يف تام «ريثكلاب ثدح :انيلعو هيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو
 نم ةئامعيسو نيعبرأو ثالث ةنس لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا )47/٠١/9( ةليل

 7٠١ - 3١١(. /؟دييقتلا ليذو 29١60 /# رردلا) .ةرجهلا

 نم ةئامعبسو نيرشعو نامث ةنس .ةجحلا يذ نم رشع عباسلا )978/11/١9( يف تام (4)

 .(565 "هه /؟دييقتلا ليذو ء478/7؟ خويشلا مجعم) . ةرجهلا

 عباسلا ةعمجلا ةليل (159/11/517/) يف تام (108/4/119) ليقو (19//167) يف دلو (6)

 .(4١١/؟دييقتلا ليذ) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عست ةنس «ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو

 نيثالثو تس ةنس «نابعش نم ثلاثلا (7/8/9) يف تتام «ةيدزألا دمحم مأ )١(

 .(7ا٠8 - *59/؟دبيقتلا ليذ) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 يبهذلا لقن .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو سمخ ("11/8) ةنس نابعش يف دلو «يسيقلا 4فإ

 ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ىهتنا ءاضقلا ىلع دهشي ديج لجر وه :لاقو يلازربلا لوق

 .(787/* رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو ىدحإ (/41)

584 



 نسحلا وبأو ءيواخسلا انأ :لوألا لاق .مهيلع يتءارقب ؛''”يبهذلا
 دبعو .مهركذ مدقتملا ناسح نب دمحمو «يلبرإلا نيسحلاو «يبطرقلا

 ."'يسدقملا دعس نب دمحمو «'"'”يلبرإلا رهاط يبأ نب نامثع نب زيزعلا

 ميركلادبع نب ناميلسو .*”يلبنحلا نب مجن نب نمحرلادبع نب ىيحيو
 [أ/14] نب دمحمو «يقشمدلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب فسويو «يراصنألا
 نب فسويو «لماك نب رضحلا نب قاحسإو «يداهلا نب ميركلادبع نب دعسأ

 ليلخ نب سنويو «'””نادبع نب رضحلا نب نمحرلا دبعو «يدادغبلا سنوي
 :لاله نب يلع لاقو .مدقتملا خيراتلا يف عمسأ انأو مهيلع ةءارق «يقشمدلا

 يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإو «ةلودلا ينس نب ىيحي نب دمحأ يضاقلا انأ

 انأ :بنيزو قرشم نبا لاقو «يلبنحلا نب نمحرلادبع نب ىيحيو «رسيلا
 نب دمحأ نب ميحرلادبع انأ :اضرلا يبأ نبا لاقو ءاذه يلبنحلا نب ىيحي

 يبأ نب ليعامسإ انأ ءًاسفن رشع انثا مهو :نوقابلا لاقو . "”يرانقلا بئاتك
 «ةزاجإ لاقف يواخسلا ىوس .يعوشخلا تاكرب انأ :مهلك اولاق ءرسيلا

 .(ح) «بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا انأ «ينافكألا هللا ةبه انأ :لاق

 نع .«لهس نب لضفلا نع ءريقملا نب يلع انأ :ًاضيأ قرشم نبا لاقو
 .(ح) «بيطخلا

 )١( ةنس دلو ت يفو «ضايب هيلع قلعو هتدالو ركذو رردلا يف رجح نبا هركذ )7517(
 رردلا) ةئامعبسو نيتسو عبس #/5١154(.

 .(395 21171/1لبرإ خيرات) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبرأ (545) ةنس يفوت (5)

 ملاع ءًابيدأو ًالضاف ًاخيش ناك :ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو ىدحإ (011) ةنس دلو ()

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ )56٠0( ةنس «لاوش ىف ىفوت «هرمع لاط نيد

 0000 0801/6 تارذشلا)
 عباس 1 يف يفوت «ةرجهلا نم ةئامسمخحو نيعستو نيتنثا (0947) ةنس دلو (5)

 01٠/8. تارذشلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبسو نيتنثا ةنس «لاوش رشع

 «ءالضفلا نم ناك «يواجنسلا ميهاربإ نب نمحرلادبع نب رضخلا نب نمحرلادبع هلعل (6)

 .(5"4 - 478/7 رردلا) رظنا .(ه ا/54) ةنس تام

 نيركذملا دابعلاو نيروهشملا داهزلا دحأ 218/١ ةرضاحملا نسح يف مجرتملا هلعل (5)
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو نيتنثا (08417) ةنس تام «تامارك بحاص
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 نب دوعسم انأبنأ :تلاق باهولادبع تنب ةميرك انتأبنأ :ًاضيأ لاقو
 باتكلا اذهب ينربخأ دقو ءركب وبأ بيطخلا انأ :لاق يفقثلا نسحلا

 رفظم نب مساقلاو هيلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ًاضيأ
 انأ :لاق ناهبصأ نم ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم انأ :الاق يتءارقب

 انل عقو قيرطلا هذهف «بيطخلا انأبنأ «هيلع ًاعامس «نسحلا نب دوعسم
 .طقف نيتزاجإب ايلاع اهب

 ةزاجإ نأ ءدادغب خرؤم 2'”راجنلا نب هللادبع وبأ ظفاحلا ركذ نكل

 بلاغ تعمس تنك دقو «ملعأ هللاف ًاليوط انامز اهب ثدحو دوعسم ىلع
 مث يفقثلا دوعسم قيرط نم ةيلاعلا ةزاجإلاب اهركذ مدقتملا بيطخلا تايورم

 ليذملا ىف اذه ركذ راجنلا نبا تدجو امل اهب ةياورلا نع كلذ دعب تفقوت

 حنجي ملف يلازربلا نب دمحم ابأ ظفاحلا كلذب تركاذو ءدادغب خيرات ىلع

 اوجرخو ىفقثلا دوعسم نم اهب اوعمس ظافحلا نم ةعامج نأل ءاهلاطبإ ىلإ

 .ملعأ هللاف ل

© © © 

 يسن مث ثدح نم باتك 2 6
 ًاضيأ بطخلل

 ىقىوس هيلع ًاعامس «قرشم نب دمحمو «دواد نب دمحم هب ىنربخأ

 دبعو «ىلبرإلا نيسحلاو «يواخسلا انأ :لوألا لاق «ةزاجإف هئانثأ نم ةعطق

 دمحمو «ىجريشلا انبا هللا رصنو رفظملاو «نادبع نب نمحرلا

 بتكو رهتشا : يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نامث (8ا/8) ةنس يف دلو )١(

 عم ناكو كلذ يف عربو رثنو مظنو رثأو عوفرمو لزانو لاع نم جردو بد نمع

 نيعبرأو ثالث ةنس نابيعش سماخ (557/8/0) ىف ىفوت «كسنو ةنايصو .نيد هيف هظفح

 .(11/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو
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 «شقنار نب دمحمو «نوراه نب دمحمو «ناسح انبا رداقلادبع ؟'"و)

 ىوس يعوشخلا انأ اولاق (« عبس [ب/55] نب لماك نب رضخلا نب قاحسإو

 نبا لاقو «يملسلا رضخلا نب ةزمح نب ميركلادبع انأ «ةزاجإف يواخسلا

 ركب وبأ انأ :الاق ًانذإ لهس نب لضفلا انأ ءريقملا نبا انأبنأ :قرشم

 .ةزاجإ لهس نباو ءاعامس لوألا «بيطخلا

 :الصتم مدقتملا دنسلاب لصوملا لصفلا باتك نمو

 ,"'نايح نب فلخ نب دمحم انأ «يناقربلا ركب وبأ انربخأ - 49

 انث «نابأ نب رمع نب هللادبع انث ءيسرافلا دمحم نب زيزعلادبع انث

 ءرانيد نب هللادبع نع «ءيروثلا نايفسو هرمع نب هللاديبع انأ «ميحرلادبع

 ءعالولا عيب نع 2 هللا لوسر ىهن) :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 «ةزمح نب ناميلس «لاجر ةثالثب اذه نم ىلعأ هانربخأو .(هتبه نعو

 « ىسيع نب لوألادبع انأ ءرمع نب هللادبع انأ :الاق نمحرلادبع نب ىسيعو

 انث ءدمحأ نب نمحرلادبع انأ :تلاق دمصلادبع تنب ىبيب انتربخأ

 .هب رانيد نب هللادبع نع «.كلام ىنثدح بعصم انث دمحم نب هللادبع

 نعو .ًايلاع الدب عقوف . هب ك

 نع ءهدج نع ءهيبأ نع ءدعس نب ثيللا نب بيعش نب كلملادبع
 قف

 هب كلام نع «ةبيتق نع «يئاسنلا هاور

 هبو «تاجرد عبرأب هنع ًايلاع انل عقوف 0 هب كلام نع .«بويأ نب ىيحي

 هللاديبع نب دمحم انأ يركب ىبأ نب نسحلا انأ: لاق بيطخلا ىلإ

 ( بيعش ينربخأ «ناميلا وبأ انث «ىسيع نب دمحم نب يلع انأ «يورهلا

 هللا يضر ةريره وبأ لاق :لاق بيسملا نب ديعس ينثدح «يرهزلا نع

 .(ب/”#7) رظنا ءأطخ وهو (نب) لصألا يف )١(

 ةزمحو بيطخلا هقثو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «لالخلا يدادغبلا ركب وبأ (؟)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو ىدحإ (*9/1) ةنس رخآ يف يفوت ءيمهسلا
 .( "هو

 .(45868) ثيدح (81ا/) باب عويبلا باتك ("05//) يف (*)

 اا



 همجي الإ دولوم نم م3 ين دب نم ام) :لوقي © هللا لوسر تعمس :هنع

 (17«اهنباو س ريغ ناطيشلا سم نم اخراص لهتسيف دلوي نيح ناطيشلا

 نم اهتنرذو كلي كلب اَهُديِعُأ اك :متئش نإ اؤرقإ :ةريره وبأ لوقي مث

 . 74 ويجي نيل

 .ةزمح نب ناميلسو ءزعلا ىبأ نب دمحم اذه نم ىلعأ هانربخأو

 و ءدمحأ نب ركب وبأو «نمحرلادبع نب ىسيعو «بلاط يبأ نب دمحأو
 ةءارق ءارفلا نب نمحرلادبع تنب ةمطافو «يلع تنب ةيدهو ءرمع تنب ةريزو
 انأ «يدوادلا انأ ءتقولا وبأ انأ «يديبزلا نب نيسحلا انأ :اولاق ًاعامسو
 نع ؛ملسم هاور كوب ناميلا وبأ انث ؛يراخبلا انث «يربرفلا انأ ,ءيومحلا
 . ًايلاع الدب عقوف 5 7 ناميلا يبأ نع .يمرادلا

 وبأ :يندشنأ ةمدقتملا ديناسألاب لمعلا ملعلا ءاضتقا باتك نمو [18]

 ايفح كاذ عمج يف ًادجم  ملعلا بلط ىلإ اودغا مك ىلإ مك

 ايقش ًادبع ناك ملعلاب لمم عيال ملعلا بلاط ناك اذإو

 ايقت ناكو ًالماعاهب ناك نمل مولعلاعفنت امنإ

 ةئامعبرأو نيتسو ثالث ةنس ةجحلا يذ عباس يف ظفاحلا بيطخلا تام
 . هللا ةمح ر
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 .هدعب اميف رظنا )١(

 .(75) ةيآلا مقر نارمع لآ ةروس نم :ةيآلا (؟)

 .*481) ثيدح (44) باب ءايبنألا ثيداحأ باتك 7١56( :ص) يف (9)

 .(58755--145) ثيدح )5٠( باب لئاضفلا باتك (8/4"18) يف (:4)

 ضف



 (')ةيفوصلا ىلإ ةلاسرلا باتك 2 ٠
 مساقلا يبأ مامإلا ناتسألل

 8 0( ةخأل عي
 . هللا همحر يروباسينلا يريشقلا نزاوه نب ميركلادبع

 يتءارقب «يركاسعلا دومحم نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ هب ينربخأ
 يرفكلا ةرازف نب ميلس نب نيسحلا دمحم وبأ يضاقلاو «هعيمجل هيلع
 ؛يعفاشلا فسوي نب دمحمو ؛يبطاشلا نب ىيحي نب يلعو 2" ”يفنحلا
 هيقابب ةزاجإو «باتكلا نم ةعطقل يرفكلا ىلع ًاعامسو ءامهيلع يتءارقب

 ًاعامس «ينالقسعلا نب دومحم نب ىلع نب دمحم هللادبع وبأ انأ :لوألا لاق

 . "'يبيصنلا دمحم نب ةحلط نب دمحم ملاس وبأ انأ :نورخآلا لاقو «هيلع

 نمح رلادبع مساقلا يبأ ةنئبا بنيز ديؤملا مأ انتربخأ :الاق هيلع ًاعامس

 انأ «ءيخايذاشلا دمحأ نب هاش نب باهولادبع حوتفلا وبأ انأ :تلاق ىرعشلا

 :مهلك ةعبرألا خئاشملا ىلع عومسملا نمو ءهللا همحر يريشقلا مامإلا

 يف ةطوطخم يهو (أ/١٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 نب نامثع اهخسن (”16 -1 :قالاه يف 21/١415 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا
 (ما141 (ها١؟84) ماع قالوب يف اهمدقأ تاعبط ةدع تعبط هه848 ماع دومحم

 رادبو (ه1/4١) ماع ءالطو )١104( ماع ١ط ةرهاقلا يف قازرلادبع ةعبطم يفو

 نب دومحمو ءدومحم ميلحلادبع قيقحتب (ه584١) ماع ةرهاقلا يف ثيدحلا بتكلا

 يف ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم يف ترسنو (ه١*914) ماع امهقيقحتب ةيباثو .فيرشلا
 .0/5/6 سسؤملا عمجملا) .نسح دمحم ريب قيقحتب (ه408١) ماع ناتسكاب

 دهازلا مامإلا :يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو سمخ (*9/8) ةنس دلو (؟)

 عيبر نم نيرشعلاو سداسلا (418/4/55) يف يفوت :ةلاسرلا بحاص رسفملا ةودقلا
 .(77 - ؟؟14//19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو سمخ ةنس رخآلا

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (557/) ةنس دلو (6)

 رشع عست )7١9( ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت ءًاروقو ًاعضاوتم ًاريخ ًانيد ناك
 32١9/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 يف عرب :يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو نيتنثا (0875) ةنس دلو «يودعلا (4)

 نيتنثا (567) ةنس بجر يف بلحب يفوت «ةمشحو ةلالج اذ ناكو ءهلوصأو بهذملا

 ْ .(8 88/8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو

 فقر



 انث ءقاحسإ نب بوقعي انث «نسحلا نب كلملادبع انربخأ 0١

 هنع هللا ىضر سنأ نع «تباث نع ءرمعم نع «قازرلادبع نع «يربدلا

 . "”(هللا هللا :لوقي دحأ ىلع ةعاسلا موقت ال» : كَ هللا لوسر لاق :لاق

 «ءليلخ نب فسوي انأ «ىمنآلا دمحم نب دمحأ اذه نم ىلعأ هانربخأو

 مساقلا ونأ انأ «ظفاحلا ميعن وبأ انأ ءدادحلا يلع وبأ انأ «لامجلا دوعسم انأ

 .هركذف قازرلادبع انأ «ميهاربإ نب قاحسإ وهو اذه يربدلا انث «يناربطلا

 وبأ انث «ءبرح نب يلع انث .,بوقعي انأ «كلملادبع انربخأ -

 . ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع .شمعألا نع ءديبع نب دمحمو «ةيواعم

 يدبع نظ دنع انأ :ىلاعت هللا لوقي» :لاق و ّيبنلا نع ءهنع هللا يضر
 ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإ 2ينركذ اذإ هعم انأو 2يب

 نإو ًاعارذ هيلإ تبرتقا ًاربش ىلإ برتقا نإو ءهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف
 "'"ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو .ًاعاب هيلإ تبرتقا ًاعارذ ىلإ برتقا

 .[باكو]

 نب دومحم نع يتءارقب ءرفظم نب مساقلا ًاضيأ اذه نم ىلعأ هانربخأو
 نب دمحمو «ءةدنم نب باهولادبع ورمع وبأ انأ سابعلا نب نسحلا انأ « ةدنم

 ءيفوصلا دمحم نب سابعلاو «يزاغلا هللادبع نب لهسو .نوراه نب دمحأ

 .نب دمحم انث ءذاعم نب دمحم نب سابعلا انث «ميهاربإ نب دمحم انأ :اولاق

 :لاقو .هركذف شمعألا انث ءيسفانطلا ديبع نب دمحم انث :"”يملسلا ديزي
 .ايلاع انل عقوو «شمعألا ثيدح نم هتحص ىلع قفتم ««لورهأ هتينأ»

 )١( يف ملسم هجرخأ )١/11( ثيدح (55) باب ناميإلا باتك )7784 - ١48(.

 .07408) ثيدح )١8( باب ديحوتلا باتك ١198١( :ص) يف يراخبلا مامإلا هجرخأ (؟)

 (5) باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك )73١517/4( يف ملسم مامإلا هجرخأو
 .(1588 )17١ ثيدح

 ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «ليلجلا دنسملا :يبهذلا لاق ءرايهوقب فرعيو لضفلا وبأ (6)
 81/١8”"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو نيتتثا (”*7)

 نم



 نب نسحلا تعمس :لوقي يملسلا ن نمحرلادبع ابأ تعمس ١0(

 ناميلس وبأ لاق :لوقي (9”ديضجلا تعمس (دمحم نب رفعج تعمس («ىيحي٠

 امايأ موقلا تكن نم ةتكنلا يبلق يف عقي امبر «مهيلع هللا ةمحر :ينارادلا

 .ةّنسلاو باتكلا «نيلدع نيدهاش الإ هنم لبقأ الف

 هللادبع نب دمحم تعمس :لوقي يملسلا ن نمح رلادبع ابأ تعمس (14)

 :لوقي هللا همحر دينجلا تعمس ص يريرجلا دمحم انأ تعمس «' 2 ””يزارلا

 عطقو ايندلا كرتو عوجلا .نع نكلو «لاقلاو ليقلا نع فوصتلا انذخأ ام

 ةدودسم اهلك قرطلا :هللا همحر دينجلا لاق ءهبو تانسحتسملاو تافولأملا

 نآرقلا ظفحي مل نم :لاقو 6 لوسرلا رثأ ىفتقا نم ىلع الإ قلخلا ىلع

 باتكلاب ديقم انملع نأل ءرمألا اذه يف هب ىدتقي ال ثيدحلا بتكي ملو

 . ةّنسلاو

 ءاهجرخ يتلا نوعنرألا اضيأ يريشقلا فيناصت نم يل عقو دقو

 ةنس رخآلا عيبر رهش يف هتافو تناكو «ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذ يتأيسو

 . هيلع هللا ةمحر ةنس نوعست هلو «ةئامعبرأو نيتسو سمخ
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 «نيتئامو نيرشعو فين ةنس دلو «يريراوقلا يدنواهنلا دينجلا نب دمحم نبا دينجلا )١(
 .ىور ام لقو ةمكحلاب قطنو دبعت هلأتو هنأش ىلع لبقأ مث ملعلا نقتأ :يبهذلا لاق

 .(55/15 ريسلا)

 اهنم عمجو موقلا تارابعب دئاز ءانتعا هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءركب وبأ (؟)

 نمحرلادبع وبأ هنع يوري لاقو «ةيفوصلا نيب ةرفاو ةلالج هلو رابكلا يقلو ريثكلا
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبس (77/0) ةنسس تام «ةركنم تاياكحو ايالب ىملسلا
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 ءيش يف ملكت اذإو ءهعم بدأتي دينجلا ناكو .دينجلا قفار «ةيفوصلا خيش : يبهذلا لاق (5

 اوذخأو «هناكم هوسلجأ دينجلا يفوت املف «دمحم يبأ ةباب نم اذه :لاق قئاقحلا نم

 ةرشع يتنثا )١15( ةنس مرحملا لئاوأ يف كلذو ًاديهش تام ءموقلا بادآ هنع

 .(15//5539 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 نضمن



 ١ تاقبط باتك الفقهاء)١(

 قاحسإ يبأ ينابرلا مامإلا خيشلل

 .٠ .٠  0 7كلو 4 8
 هللا همحر ””يزاريشلا يدابا زوريفلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ .

 ًاعامس :«يبشنلا رقظملا نب يلع نب دمحم ركب وبأ هب انأ :لاق ؟”راطعل
 لوأ نم الخ ًاعامس ؛.؟يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ مامإلا انأ هيلع
 نب يلع نسحلا وبأ انأ :لاق ةزاجإف هنع هللا يضر يلع ركذ ىلإ باتكلا
 :الاق ةزاجإ يدنقرمسلا دمحأ نب ليعامسإو ءًاعامس مالسلادبع نب هللا ةبه
 ثيدح يل عقر دقو .هللا همحر هفنصم يزاريشلا قاحسإ وبأ خيش" انأ

 نب قاحسإ لضفلا وبأ ينربخأ اميف هللا همحر يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا

 )0غ(

 قفز

 قرف

 قفز

 ةيبرعلا ةبتكملا يف عبط (ب/84١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق
 ماع اهيف روصو «ةيعفاشلا تاقبط هعمو «يمظعألا نامعن قيقحتب ءدادغبب ه85١ ماع
 ناسحإ قيقحتب «توريب يف١4١ ماع يبرعلا دئاّرلا راد يف القتسم عبطو ه٠
 50١/١(. سسؤملا عمجملا) .سابع

 «مامإلا خيشلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو نيعستو ثالث (91) ةنس يف دلو
 ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا 2( يف يفوت «مالسإلا خيش (؛ .دهتجملا ةودقلا

 .(454 407/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو تس ةنس ىلوألا

 ًامجعم هل تجرخ :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (595) ةنس دلو
 يف يفوت «هركذ رهتشاو ىتفأو سردو عمجو بتكو هبحصو يواونلا ىلع ةدم لغتشاو
 .07//؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيرشعو عبرأ (71؟4) ةنس ةجحلا يذ
 نم ةئامسمخو نيعستو ىدحإ (5941) ةنس مرحملا يف دلو «يقشمدلا مساقلا نبا
 ناك هنأل نم عامسلا يف نيثدحملا ضعب فقوت : :يلبنحلا دامعلا نبا لاق ؛ةرجهلا

 .(79”7/ه تارذشلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبس (5770) ةنس يف يفوت ًايزئانج

 ىتح شاع :يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشع )07١( ةنس نابعش يف دلو
 ناكو ًارهد رمعو ءالضفلا هيلع محدزا «ثيدحلاو تاءارقلا يف دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا
 ًافيرظ هلقن يف ةقث عامسلا حيحص ناكو وحنلاو هقفلا يف عربو ًايفنح لقتناف ًايلبنح

 .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع ثالث ةنس لاوش سداس 01 /6) يف يفوت ًاسيك

 4١(. - "5/87 ريسلا)

 بك



 يليبشإلا مساقلا دمحم وبأ ظفاحلا هنع انأو [أ/15] ًانذإ يدسألا ركب يبأ
 دمحم وبأ بيطخلا انأ « “"”يوحنلا ءاقبلا وبأ ىلع نب شيعي انأ :لاق يتءارقب
 وبأ مامإلا انأ «"”رصن وبأ يبأ انأ «"”يسوطلا دمحم نب دمحأ نب هللادبع
 «يربطلا هللادبع نب رهاط بيطلا وبأ يضاقلا انأ ءيلع نب ميهاربإ قاحسإ

 .(ح)

 «هيلع ًاعامس 22 ىلبشلا هللا دبع نب شقآ اذه نم ىلعأ ىنربخأو

 نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ مامإلا انأ «مئادلادبع نب دمحأ انأ

 انأ :لوألا لاق «'"”رادنبلا هللا ةبه نب قلاخلا دبعو .'”يشوطعملا

(00) 

 قفز

 قف

 قفز

2) 

 ىلإ

 يف عرب :يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ثالث (881) ةنس بلحب دلو

 مهفتلا نسح حورلا ليوط ناكو «ةمئثأ هب جرختو هتيص دعبو «فيناصتلا فنصو وحنلا
 يفوت «ةنازرو راقو عم ةردانلا ولح حازملا بيط ًاسيك ةمالع ةقث لقنلا يف عابلا ليوط
 ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا (584/8/58) يف

 #١55/79(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 ةقث ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو عبس (447) ةنس رفص يف دلو

 رهش يف يفوت «درفنو نولاحرلا هدلصق نيدو ددؤس هيفو نسح رعش هلو ءهسفن يف
 .(89//؟١5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نامث (61/8) ةنس ناضمر

 فالخلاو بهذملا ةقيرط لصحو نيمرحلا مامإ مزال .ءايكذألا دحأ ناك :يبهذلا لاق

 ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا )0١1/1/18( يف تام ءهركذ رهتشاو هردق مظعو داسو

 .(4؟9١/714 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبرأ ةنس ةرخآلا

 عيمج مئادلادبع نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «يعفاشلا هيقفلا

 نم ةئامعبسو نيثالثو عست (7/59) ةنس تام ءهتخيشمو «يناهفصألل بيغرتلا باتك

 .(4؟١/55 رردلا) .ةرجهلا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو عبس (601) ةنس بجر يف دلو ءرهاط وبأ

 نم رخآ وهو .عامسلا حيحص ًانطف ًاضقي ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يئيبدلا نبا
 عست ةنس ىلوألا ىدامج نم رشعلا (١٠/044/0)يف يفوت .«يدتهنلا نبا نم عمس
 .(٠١٠5/؟١) ريسلا .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو

 ًادهاز ًاحلاص ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر راجنلا نبا لوق ىبهذلا لقن ءدمحم وبأ
 (046) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «فلسلا جاهنم ىلع تمسلا نسح «ةدابعلا ريثك
 .("58/5؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو سمخ

 انضغي



 :يوزنجلا لاقو «ىقابلادبع نب دمحمو «نيصحلا نب هللا ةبه

 دمحم نب دمحم انأ : شوطعملا نبا لاقو ,'7يراخبلا دمحم نب هللا ةبه

 نب دمحم نب دمحأو «ىقابلادبع نبأ انأ :رادنبلا لاقو ."”يدتهملا ني

 :اولاق (9كولم

 دمحأ نب دمحم انث «ءيربطلا بيطلا وبأ ىضاقلا انأ - ١6

 نب يلع انث ,«””جيرس نب رمع نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلا انث . ©” فيرطغلا
 «يلهابلا فاصولا وبأ انث «ينادمهلا رذ نب رمع انث ءردب وبأ انث . ""”باكشإ

 ئرما نم ام» :لاق هيي هللا لوسر نع ءثدح هنع هللا يضر ةمامأ ابأ نأ

 نسحيف يلصي مث ءوضولا نسحيف اهدنع أضوتيف ةبوتكم ةالص هرضحي ملسم
 «هبونذ نم اهلبق تناك ىتلا ةالصلا نيبو اهنيب ناك ام هل هللا رفغ الإ .ةالصلا

 تناك يتلا ةالصلا نيبو اهنيب ناك ام هل هللا رفغ الإ ةبوتكم ةالص هرضحي مث

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عبرأ (44) ةنس دلو ءهرخبملا وه )١(

 ةرشع عست (019) ةنس بجر يف يفوت .«عامسلا حيحص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(675/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو تس (45) ةنس يف دلو «مئانغلا وبأ (؟)

 (0119) ةنس لوألا عيبر يف تام «دادغبب نيدنسملا اياقب نم :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(459/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع عبس

 ءعامسلا حيحص ريخ خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «قارولا بهاوملا وبأ (")

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو سمخ (6076) ةنس ةجحلا يذ يف يفوت
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 ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نيتئامو نينامثو عضب ةنس دلو ءدمحأ وبأ (4)

 وهو ءأرهد رمعو ديناسملا ىلع حيحصلا فنص ًادبعتم ًاماوق ًاماوص هظفحو هملع عم

 عبس (91) ةنس بجر يف يفوت «يراخبلا نب رخفلا ًايلاع هثيدح ىور نم رخآ
 614/١5”(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو

 مساقلا يبأب هقفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نيتئامو نيعبرأو عضب ةنس دلو (4)

 «باحصألا هب جرختو يعفاشلا بهذم رشتنا هبو «ينزملا بحاص يعفاشلا يطامنألا

 5١1/١5(. ريسلا) .يفيرطغلا ءزج يف هتياور يلاع نم يل عقي

 يئاسنلا هقثو «نقتم لضاف ثدحم :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نسحلا وبأ (5)

 .(81؟/١؟ ريسلا) .نيتئامو نيتسو ىدحإ )55١1( ةنس لاوش يف تام «هريغو

 نفل



 ةمئأ نم ةثالث هدانسإ يف عمتجا زيزع ثيدح اذه ,7"2(هبونذ نم اهلبق

 ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا ىف هللا همحر خيشلا ةافو تناكو

 . هللأ همحر ةئس نونامثو ثالث هلو «دادغيب ةئامعبرأو نيعبسو تس ةئس
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 (؟9ههنع هللا يضر ةباحصلا لئاضف باتك 7
 ()ينادربلا يلع يبأ ظفاحلا جيرخت

 قفز . 1 8
 نم يبنيزلا نسح نب يلع نب دمحم نب دارط سراوفلا يبأ بيقنلل

 . هثيدح

 وبأ انأ :لاق ًاعامسو ةءارق « مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 وبأ انأ :لاق نيثالث ةنس «ةسماخلا يف انأو يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع

 .يبنيزلا دارط انأ «لاقبلا رادنب نب تباث نب ىيحي مساقلا

 . هلمو

 )١( يف دمحأ مامإلا هجرخأ )7050/6(.

 سسؤملا عمجملا .(أ/588 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)
 ةللذ

 ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو تس (477) ةنس دلو ءدمحم نب دمحأ (6)
 عاجش نم فرعأو ظفحأ ناك :مهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلاو يفلسلا لوق
 ةعنص يف نيروهشملا دحأ ناك :يناعمسلا لاقو «تافنصم هل ًاليبن ةقث ناكو ؛«يلهذلا

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نامث (4948) ةنس لاوش ىف تام «ًايلبنح ناكو ثيدحلا
 00 097  ؟١ةرلق ريسلا)

 نم ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ(١40) ةنس يفوت «قارعلا دنسم لبنألا مامإلا خيشلا (4)

 .("9  ”ا//14 ريسلا) .ةرجهلا

 نضححلا



 : كو هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءةملس يبأ نع

 رمع وهف مهنم يتمأ يف ذ نكي نإف نوثدحم ممألا يف ناك دق» [ب/7]

 لوألا . ًايلاع الدب عقوف ا نبا ثيدح نم ءملسم هاور «هنع هللا يضر

 يضاق امهب ينربخأ :ًاضيأ ينادربلا جيرخت اذه دارط يلاوع نم يناثلاو

 يتءارقب ءرمعملا بلاط يبأ نب دمحأو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا

 انأو .يدادغبلا هللادبع يبأ نب يلع نسحلا وبأ انأ :لوألا لاق ءامهيلع

 انتربخأ :الاق يعيطقلا دمحأ نب دمحم انأبنأ :يناثلا لاقو «ةعبارلا يف رضاح

 هنم رم دقو «ىبنيزلا دارط انأ :تلاق اهيلع ًاعامس «ةبتاكلا دمحأ تنب ةدهش

 ١ :ًاضيأ اهنمو «ثيداحأ ةلمج
 نب ورمع نب دمحم انأ «نوئسح نب دمحم نب دمحأ انربخأ 6

 نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انث «'””رابجلادبع نب دمحأ انث «يرتخبلا

 لالب نع «ةرجع نب بعك نع .«ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع «مكحلا
 هاور, (رامخلاو نيفخلا ىلع حسمي 86 يبنلا تيأر) :لاق امهنع هللا يضر

 .ًايلاع الدب عقوف «"0هب ةيواعم يبأ ثيدح نم «يئاسنلاو ءملسم

 نب يلع انث «ىيحي نب دمحم انأ «ةيوقزر نب دمحم انربخأ 2 57

 هللا يضر ةريره يبأ نع «ديعس نع «يرهزلا نع «نايفس انث «برح

 عبي الو ءدابل رضاح عبي الو ءاوشجانت ال» :لاق 2 ّيبنلا نأ ءهنع

 ةأرملا لأست الو ءهيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو ءهيخأ عيب ىلع لجرلا

 ثيدح نم «2*”ةتسلا ةمئألا هاور ؛اهئانإ ىف ام ئفتكتل اهتخأ قالط

 )١( يف )١1854/4( ثيدح (؟) باب ةباحصلا لئاضف باتك )5#  17898(.

 نيعبسو نيتنثا ةقضهإ ةئس يفوت 2( 5/8 تاقثلا يف نابح نبا هركذ يدراطعلا قفز

 تارذشلا) . ةرجهلا نم 151/9(.

 .(308 )84  ثيدح (97) باب ةراهطلا باتك )7١/١( يف ملسم مامإلا 3 ةرفإ

 )1١4(. ثيدح (485) باب ةراهطلا باتك )074/١( يف يئاسنلا مامإلا هجرخأو

 يف ملسمو 2(؟1470١5) ثيدح (08) باب عويبلا باتك (475ص) يف يراخبلا (5)
 (7/18/9)يف دواد وبأو )18  ١157٠١(«2 ثيدح (5) باب .عويبلا باتك )/١١51(

 - عويبلا (هد158) يف يذمرتلاو 00 *م) ثيدح 25( باب «تاراجإلاو عويبلا باتك

 الك



 ثالث هلو «ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس لاوش ىف اذه دارط تام

 .ةنئمس نلوعستو
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 تامانملا باتك - 3
 مونلا يف ْهيلَو يبنلا ىأر نم رابخإ وهو

 يلع يبأ ظفاحلل

 نيعستو نامث ةنس تام يدادغبلا ينادربلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 ةئامعبرأو

 .يدسألا ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ هب ىنربخأ /١٠61 

 بوقعي وبأ انأ :لاق ةرشع ثالث ةنس .ءسلاجم ةئالث ىف هيلع ًاعامس
 وبأ ظفاحلا انأ «ةرهاقلاب هيلع ًاعامس «يواسلا نيسحلا نب دومحم نب فسوي
 رمع نب ىلع انثدح هنمو «ىنادربلا انأ :لاق ىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط
 ةدبع نب دمحم انث «تايزلا دمحم نب رمع انث «ءالمإ دباعلا '''ينيوزقلا
 يبأ نب رامع نع ؛ةملس نب دامح انث ءجاجحلا نب ميهاربإ انث ."”يضاقلا
 ىري اميف كيو هللا لوسر تيأر) :لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نأ ءرامع

 ثيدح )7١( باب حاكنلا باتك )9١/5( يف يئاسنلاو 1755(2) ثيدح )١9( باب -

 ثيدح )"*١, ١4. ١0( باب تاراجتلا باتك (/"4/15) ىف هجام نباو «.(999)

 مموالك ىرالم ىلالا ىفكالا)

 بيطخلا لوق ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتس (”50) ةنس دلو .نسحلا وبأ )١(
 ئرقي .«نيحلاصلا هللا دابع نمو ءداهزلا دحأ ناكو هنع انبتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامعبرأو نيعبرأو نيتنثا (547) ةنس نابعش يف تام «ثيدحلا يوريو نآرقلا
 .(504/10/ ريسلا) .ةرجهلا

 هقفلا يف سلجم هل ناك ةاضقلا يضاق :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق للاديبع وبأ (9)
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع ثالث (”17) ةنس ىلإ يقب .«.ثيدحلل سلجمو

)2 

 سوم



 :تلقف ءمد اهيف ةروراق هدي يف ربغأ ثعشأ ءراهنلا فصن مئانلا [أ/ىا/

 لزأ مل ءنيسحلا مد اذه :لاق ؟هذه ام .هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب

 . '"”(هنع هللا يضر مويلا كلذ لتق هتدجوف ءمويلا ذنم هطقتلا

 نب يلع يبرغملا مساقلا يبأ ريزولل انباحصأ ضعب يندشنأ ]١73[

 .هللا همحر كرابملا نبا ربق رازف تيهب زاتجا دقو ””نيسحلا

 قطانب سيلو ًاظعو ينعسوأف ًارئاز كرابملا نبا ربقب تررم

 يقرافم يف يذلا بيشلابو ًاينغ 2يحناوج يف يذلا ملعلاب تنك دقو

 قئاقحلا لاجر نم تءاج يه اذإ ةربع هبنت ىركذلا ىرأ نكلو
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 (”7ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم باتك 4
 ةّنسلا يحم مامإلا ريسفت

 . هللا همحر (4”يوغبلا دوعسم نبا نيسحلا دمحم يبأ

 نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ ونبأ ثدحملا يدج هعيمج هب ينربخأ

 ةريسي عضاوم الخ عمسأ انأو هيلع ةءارق ءيبهذلا يشرقلا رمن نب دشار

 وبأ ينابرلا انأ :لاق «ةئامعبسو رشع ةنس ءروهش يف كلذو ءاهل يتءارقبف

 «يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب دمحم رمع يِنأ خيشلا نب نمحرلادبع جرفلا

 )١( ىف دمحأ هجرخأ )١/؟231419( 587(.

 ءاهدو يأرو ةورذلا يف مظن هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (يلع نب نيسحلا) (؟)

 ةنس نيقراف ايمب تام ًايعيش ناكو ءداقو ءاكذو قئاف لسرت هلو «؛ةلالجو ةرهشو

 84/١0*(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو ةرشع نامث (418)

 نم ولخت الو ءةرم نم رثكأ عبط «ةفيعضلا ثيداحألاو عدبلا نم ريسافتلا ملسأ نم (0

 .(١ت 440/19 ريسلا) .هب ىنعي نأب ريدج وهو «جارخإ ءوسو فيحصتو فيرحت

 يف يفوت «فيناصتلا بحاص «مالسإلا خيش ظفاحلا ةودقلا ةمالعلا مامإلا خيشلا (5)

 .(547" - 48/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع تس )6١5( ةنس «لاوش

 ناد



 يوغبلا دمحم وبأ مامإلا انأ :لاق ”يسوطلا يراطعلا هدفح دعسأ نب دمحم

 اميف «دئسلا اذه نم ىلعأ يرغبلا مامإلا كثيدح يل عقو دقو «هللا همحر

 رمع نب هللادبع انأ :الاق نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس انربخأ

 وبأ ثيدحلا رصان مامإلا انأ «"””يئاطلا حوتفلا وبأ دمحم نب دمحم انأ :لاق

 انأ «يدارزلا ةيرب نب يلع نب دمحم انأ «يوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم

 .(ح) © يوسفلا تايفس نب نسحلا انأ «ينيلاملا ىسيع

 ءمكاحلا نسحلا نب هللادبع «ةجردب اذه نم ىلعأ انربخأو

 .ءنويسدقملا دعس نب دمحم نب ىيحيو «ةزمح نب هللادبع نب ةزمحو

 :نالوألا لاق «يتءارقب يريصقلا دمحأ نب يلعو «يبلكلا يلع نب دمحأو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (984) ةنس رفص يف دلو )١(

 ةنسلا حرشو ليزنتلا ملاعم نيباتكلا نيذه ةياورب درفتو همسا رهتشا :هيلعو انيلع

 خيش وهو «حلاص ايندلا نم ءيش هل لصحو نكامأب ثدح :راجنلا نبا لاقو «يوغبلل

 تام «ةياورلاو ملعلاب روهشم تيب نم وهو ءلصحو بتكو بلط هجولا نسح ظقيتم

 نم ةئامتسو نيرشعو نيتنثا ةنس نابعش نم رشع ثلاث (5177/8/1) ىف لصوملاب

 .(744/97 ريسلا) .ةرجهلا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «:ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو تس (445) ةنس دلو (9)

 «هريكذت نسحل هيلع اومحدزاو هقوس قفنو ظعوو «ةريزجلاو ناجيبرذأ مدق :هيلعو

 يف زيربتب يفوت ءًاحيصف ًادلج ًارطاش ًاظعاو ًاهيقف ناكو «هنع تبتك :يناعمسلا لاقو

 888/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو ىدحإ )81/١( ةنس رخآلا عيبر

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (841/8) ةنس دلو (0)

 «ظعوو بدأو ثيدحو هقف مولعلا نم بيصن ىلإ عجري ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةئامسمخو نيسمخو سمخ (ه66) ةلس لاوش يف يفوت «هتنسحتساف هظعو ترضح

 50/5١”(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 مكاحلا لوق يبهذلا لقن نيتئامو نينامثو عضب ةنس دلو «ينابيشلا سابعلا وبأ (5)

 ةرثكلاو تبثلا يف ًامدقم «هرصع يف ناسارخ ثدحم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامئالثو ثالث ("0) ةنس ناضمر رهش يف تام «بدألاو هقفلاو مهفلاو

 .(1519 1١5//181 ريسلا) .ةرجهلا

 ناني



 لاقو :ًاروضح لوألاو :ًاعامس يناثلا لاق ءيروصلا فسوي نب يلع انأ
 مساقلا يبأ ةنبا بنيز انتربخأ :الاق يسرملا هللادبع نب دمحم انأ :نوقابلا

 انتربخأ :الاق يسوطلا دمحم نب ديؤملا انأ :ًاضيأ يسرملا لاقو «ىرعشلا
 انأ ءيسرافلا دمحم نب رفاغلادبع انأ :'''يدادغبلا يلع تنب ةمطاف
 [ب/59/] نب نابح انث «نايفس نب نسحلا انث «ءنادمح نب دمحأ نب دمحم
 نع «كرابملا نب هللادبع انث :الاق ءامسأ نب دمحم نب هللادبعو ءىسوم

 نع «صاقو نب ةمقلع نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي
 لاقو :««تاينلاب لامعألا امنإ» : 426 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمع

 ىلإو هللا ىلإ هترجه تناك نمف «ىون ام ئرمال امنإو ةينلاب» :نادمح نبا
 وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو ؛هلوسر ىلإو هللا ىلإ هترجهف ءهلوسر

 . ""«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ءاهجوزتي ةأرما

 نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس ىرخأ ةجردب ىلعأ هانربخأو
 أ :اولاق «يتءارقب دمحأ ةنبا بنيزو «بلاط يبأ نب دمحأو «نمحرلادبع
 دمحم نب نيسحلا انأ :«"”فينش نب دمحم نب دوعسم انأ «يتللا نب هللادبع
 نب نسحلا انأ :الاق ”راطعلا هللاديبع نب دمحم نب دمحمو «'*”جارسلا
 نب يلع نب نسحلا انث ءريبزلا نب دمحم نب يلع انأ «ناذاش نب دمحأ

 ظ .هب ديعس نب ىيحي انث «نوع نب رفعج انث «نافع

 رس وس يف يوعب ةئامسمخو ة تس ةنس («لا هاذه . ١ ةافو تناكو

 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيثالثو سمخ (8*4) ةنس يف تدلو ءريخلا مأ )١(
 «نآرقلا يراوجلا ملعت «ةملاع ةحلاص ةأرما :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق

 مرحملا لئاوأ يف تيفوت «هنع ثدح نم رخآ تناكف يسرافلا رفاغلادبع نم تعمس
 5798/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نيتنثا (07) ةنس

 .هقارطأو وه )١( ثيدح )١( باب يحولا ءدب باتك ١( ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(19017/ - )1١68 ثيدح (48) باب ةرامإلا باتك )“/١1916( يف ملسم هجرخأ

 .(17؟١/7 عمجملاو 275/١7 ريسلا) «نافع نب يلع نب نسحلا ةمجرت يف ركذ (6)

 ١9/ ١١5(. ريسلا) .قاقدلا دمحأ نب دمحم :ةمجرت ىف ىبهذلا هركذ ؛هللادبع وبأ (5)

 .(445 فكق» فمه 48١ لأ/ بيطلا حفن) رظنا (0)

 ني



 . هللا امهمحر نيسح ىضاقلا هخييش دنع نفدو «ذورلا ورمب هللا ةهمحر
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 ةفينح يبأ مامإلا 2')دنسم باتك - 60
 هللا همحر (9تباث نب نامعنلا

 هللاديع يبأ جيرخت

 .هتايورم نم "””يخلبلا ورسخ نب دمحم نب نيسحلا

 هيلع يتءارقب ءركاسع نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ هب ينربخأ
 هللادبع وبأ انأبنأ :لاق يبهذلا ظفاحلا ةءارقب ًاعامسف ءهنم ًاريسي الإ
 تاكرب انأبنأ ءزيزعلادبع نب ميهاربإو .'””يراصنألا ناسغ نب دمحم
 نب يلع نسحلا وبأ انأ :اولاق مهنم ًاعامس نكي مل نإ ءيعوشخلا
 ءامهيلع ًاعامس .«يعوشخلا ميهاربإ نب تاكربو «يزارلا يكم نب دمحأ

 ميهاربإ نب بيعشو رنا نيسحلا نب يلع انأ :لوألا لاق

 (5١) 7م خيراتو قفقفف] مقرب :اهنم ىارسوبقبوط فحتم يف تاياور ةدعب ةريثك خسن هل 26

 مقرو(هم7 © خيراتو «ع52) مقرو 0/ 20164 3١مقرب ةيرداقلا يفو (ه878خيراتو

 كرلكك لك" طك ١- 051١مقرب مادص رادو (همالاخيراتو )/21621( 4485

  239١لماشلا سرهفلا) رظنا ء«ةريثك يهو (ه89486 خيراتو “//١551  ١548٠(.

 ةنسلا ةمئأ دحأوهو) ةرجهلا نم نينامث )8١( ةنس دلو «قرقلا ملاع ةلملا هيقف مامإلا (؟)

 .(4:07" "9490/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامو نيسمخ )١65( ةنس تام (هللا مهمحر ةعبرألا

 نيرشعو تس (075) ةنس لاوش يف يفوت .دادغب لهأ ديفم ءملاعلا ثدحملا (6)

 22498 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا (هه1) ةنس دلو قفز

 يف يفوت «تاعامجلا ىلع ًابلاغ بظاويو هراقع نم شيعي ناكو. ءازجأب درفت : هيلعو

 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نيتنثا ةنس نابعش نم رشع ثلا (8/5*5)

 .( اا

 داريإلا حيلم ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يزوجلا نبا لوق يبهذلا لقن «نسحلا وبأ (6)

 ةنس مرحملا يف تام ؛عيشتلا ىلإ ليمي ناك ًاليلق ةظوفحم ناكو تاكرحلا فيطل
 95/٠١"7(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ )686١(

 انكي



 .هخويش نع هركذف «ةزاجإ ورسخ نبا انأ :ىعوشخلا لاقو

 . هلمو

 دمحم نب يلع انأ ,يدسألا كلملادبع نب دمحم انربخأ - 48

 دمحم نب نيسحلا ةبورع وبأ انث .''”يرهبألا هللادبع نب دمحم انأ ءراسمسلا

 انث « نيسحلا نب دمحم انثو «ورمع يبأ نب ورمع يدج ينثدح «ينارحلا

 نع (.هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع «ةفينح وبأ

 . "دلي لك نع ةهاعلا تعفر مجنلا علط اذإ» :لاق 2 ّيبنلا

 مامإلا دمحيم نب ميهاربإ لاجر ةثالثب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 نب ىيحيو .مصألا دمحأ نب ركب وبأو ءراسمسلا يلاعم نب ىسيعو [أ/54]

 .ةمالس نب يلع انأ :لوألا لاق ء«ةيسدقملا دمحأ ةنبا بنيزو «دباعلا دمحم

 نب مساقلا انأ «ءيفلسلا رهاط وبأ انأ :الاق ينادمهلا رفعج انأ :نوقابلاو

 انث «يومألا بوقعي نب دمحم انث ."”يفريصلا ىسوم نب دمحم انث «٠ لضفلا

 انث «ةفينح يبأ نع «ريكب نب سنوي انث «يدراطعلا رابجلادبع نب دمحأ

 نم ءادج ايلاع ثيدحلا اذه انل عقو .مدقت امك هركذف «حابر يبأ نب ءاطع

 : هللا همحر ةفينح ىبأ مامإلا ثيدح

 وبأ انأ ءيسرافلا دمحم وبأ انأ «رابجلادبع نب كرابملا انربخأ

 نب دمحأ انث «بيعش نب ىلع نب دمحأ انث «ظفاحلا رفظملا نب نيسحلا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيعستلا (590) دودح ىف دلو «ىميمتلا ركب وبأ )١(

 ثيداحألاب ركاذي هتيأرو «ةيكلاملا مامإ وه :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ينطقرادلا
 (”1/8) ةنس لاوش يف يفوت «ءعرو دهاز نومأم ةقث «كلام ثيدحب ركاذيو «تايهقفلا

 .("797/1 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو سمخ
 .("88 2351/59 دنسملا) ىف دمحأ هجرخأ (؟)

 نإو (يرمألا بوقعي نب) دمحم رضحي ىتح ثدحيال ناك :ىبهذلا لاق ءديعس وبأ (6)
 )45١( ةنس ةجحلا يذ يف تام ءًادج هنع رثكأف ءهل هداعأ ءزج عامس نع باغ
 .(”90/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو ىدحإ

 نك



 «ةفينح يبأ نع .فسوي وبأ انث «حارجلا نب ميهاربإ انث «''”يدنكلا هللادبع

 . "”«ءارش الو عيب الو قالط هوتعملل زوجي ال١ : كلو هللا لوسر

 نب دمحم نب دمحم رصن وبأ نيتجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 نب دمحم رصن وبأ يضاقلا يدج انأ :لاق ةءارقو ًاعامس ءةرم ريغ يزاريشلا
 نب دعاص يدج انا ءيورهلا رايس نب رصن انأ .ةسماخلا يف انأو ءهللا ةبه

 نيسحلا وبأ انأ «"”جنسوبب يضاقلا دمحم نب دعاص ءالعلا وبأ انأ ءرايس
 .هركذف ءظفاحلا رفظملا نب دمحم

 «ةفينح يبأ مامإلا فينصت نم سيل هنأل باتكلا اذه ركذ ترخأ امنإو
 ءورسخ نبا هجرخم ةافو بسح ىلع هتركذف ءهعضوم يف ًامدقتم ركذي ىتح

 . هتافو تناكو
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 نع اهب ثدحو ءرصم نكس يفوك :بيطخلا لاق «جالجللا نبا فورعملا يلع وبأ )١(
 .(515/4 دادغب خيرات) .حارجلا نب ميهاربإو ميعن ا

 لماكلا يف يدع نباو 5 ص) ةفينح يبأ دنسمو )1٠/79( ةفينح يبأ ديناسم عماج قفز

 (4١١”ص) ىف يراخبلا دنع قالطلا باتك يف هلصأ نكل .يدنكلاب هلعأو ((917/1)
 (441/6) يف يذمرتلا هجرخأو .هنع هللا يضر يلع لوق نم )١١( باب قالطلا باتك
 :يذمرتلا لاق ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم )١١91( ثيدح )١8( باب قالطلا باتك

 بهاذ فيعض (وه)و «نالجع نب ءاطع ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه

 .ثيدحلا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو ثالث (”47) ةنس دلو 0

 ةنس ةجحلا يذ ىف تام «روباسين ىضاقو .مهسأرو ةيفنحلا خيش هيقفلا :هيلعو

 .(17//009 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو نيتنثا وأ ىدحإ (1*5)

 نم ةئامسمخو نيرشعو تس (875) ةنس لاوش يف وهو «مالكلا فنصملا لمكي مل قه

 .(ةرجهلا

 اناني



 ("7بيهرتلاو بيغرتلا باتك -
 لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ مساقلا يبأ ظفاحلل

 (©9ةنسلا ماوقب فورعملا يناهبصألا يميتلا 302 5 07 .

 دمحم نب مساقلا يبأ نب ىلع نسحلا وبأ ةاضقلا ىضاق هب ىنربخأ

 نب فسويو «نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينابرلا انخيشو «يفنحلا

 نورخآو «هيقابل ةزاجإو هنم ةعطقل مهيلع ًاعامس «يدركلا ميهاربإ نب دمحم

 وبأ انأ ءاعامس يسدقملا مئادلادبع نب دمحأ انأ :مهلك اولاق «كلذك ًاضيأ

 هللا همحر ىميتلا مساقلا وبأ مألل يدج انأ ١ ىفقثلا دومحم نب ىيحي جرفلا

 .هيلع ًاعامس

 . هلمو

 «ىرصص نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةةضقلا ىضاق انربخأ

 نبا انأ :مهلك اولاق «مهيلع ًاعامس ًافنآ [ب/54] نوروكذملا ةئالثلا خياشملاو

 نب يلع نب دمحأ انأ «ىميتلا ليعامسإ انأ ءىفقثلا ىيحي انأ «مئادلادبع

 انأ :لوألا لاق «قرشم نب دمحمو «دارزلا نب دمحم انربخأو

 انأ «يوارفلا نب هللادبع انأ «يناعمسلا نب ميحرلادبع انأ «يركبلا نب نسحلا

 .(ح) ءاذه فلخ نبا

 "”ديعس نب دمحأ نع ءريقملا نب ىلع انأبنأ :قرشم نبا لاقو - ١

 ةبتكملاب ةخسن هنم (أ/45 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 قيقحتب عبط 2( مقرب ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةروصمو «ةرونملا ةنيدملاب ةيدومحملا

 070/١(. سسؤملا عمجملا) .ه408١ ماع ةكمب ءرجاه وبأ

 خيش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا «ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيسمخو عبس (؟؛هال) ةئس يف دلو قفز

 4 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو سمخ (ه8*ه) ةنس تام «مالسإلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو عبرأ (555) ةنس دلو «ينهيملا لضفلا وبأ (")

 ريقملا نبا نسحلا وبأ درفت ءريثكلا ىورو دادغب نطوتسا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس «ناضمر نماث (544/4/8) يف تام «هتزاجإب

 .(1955/؟١ ريسلا) .ةرجهلا
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 نب دمحم انث .«ظفاحلا هللادبع وبأ مكاحلا انأ ءًاعامس فلخ نبا انأ :لاق

 نع «ةريغملا نب ناميلس انث ءرضنلا وبأ انث «قاحسإ نب دمحم انث «ءبوقعي

 نع 46 هللا لوسر لأسن نأ انيهن انك) :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع «تباث

 ء«عمسن نحنو ءهلأسيف ةيدابلا لهأ نم لجرلا هيتأي نأ انبجعي ناكو ءءيش
 هللا نأ معزت كنأ معزف «كلوسر اناتأ دمحم اي :لاقف مهنم لجر ىتأف

 نمف :لاق .«هللا» :لاق ؟ءامسلا قلخ نمف :لاق .«قدص» :لاق ؟كلسرأ

 .؛هللا» :لاق ؟لابجلا هذه بصن نمف :لاق .4هللا» :لاق ؟ضرألا قلخ

 هذه اهيف لعج نمف :لاق

 لابجلا بصنو ضرألاو ءامسلا قلخ يذلابف :لاق .هللا :لاق ؟عفانملا

 :لاق ؟كلسرأ هللآ «عفانملا هذه اهيف لعجو

 ؟انتليلو انموي يف تاولص سمخ انيلع نأ كلوسر معزو :لاق . معنا

 :لاق .«معن» :لاق ؟اذهب كرمأ هللآ كلسرأ يذلابف :لاق .«قدص» :لاق
 يذلابف :لاق .«قدص» :لاق ؟انلاومأ يف ةقدص انيلع نأ كلوسر معزو

 يف رهش موص انيلع نأ كلوسر معزو :لاق .«معن» :لاق ؟كرمأ هللآ كلسرأ

 .«معن» :لاق ؟اذهب كرمأ هللآ كلسرأ يذلابف :لاق .«قدص» :لاق ؟انتنس
 :لاق ؟اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح انيلع نأ كلوسر معزو :لاق

 يذلاو :لاق .«معن» :لاق ؟اذهب كرمأ هللآ كلسرأ يذلابف :لاق .«قدص»

 قدص نئل» :لاق ءىضم املف .نهنم صقنأ الو نهيلع ديزأ ال قحلاب كلثعب

 . ؛ةنجلا نلخديل

 «ةزمح نب ناميلسو .فسوي نب ليعامسإ الصتم ًاضيأ ًايلاع هانربخأو

 وبأ انأ «يتللا نبا انأ :اولاق «بلاط يبأ نب دمحأو «نمحرلادبع نب ىسيعو

 وبأ انث ء«ديمح نب دبع انث «ميزخ نبا انأ ءيومحلا انأ «يدوادلا انأ .ءتقولا

 نع .؛؟''ملسم هاور .هركذف «ةريغملا نب ناميلس انث ءمساقلا نب ب مشاه رضنلا
 يبأ ةافو تناكو .ًايلاع ًالدب عقوف ءمشاه رضنلا يبأ نع «دقانلا نب ورمع

 )١( يف ملسم هجرخأ )١/47( ثيدح (7) باب ناميإلا باتك )١١ -١75(.

 اناا
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 ('049 ىفطصملا ردق فيرعتب ءافشلا باتك - 37
 مامإلا يضاقلا فينصت

 يبصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا يبأ ةمالعلا [أ/54]
 نيعبرأو عبرأ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش يف هتافو تناكو هللا همحر 0 تنسلا

 . هتمحرب هللا هذمغت «شكارمن ةئامسمخو

 نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ «ةمالعلا ينابرلا انخيش هب ينربخأ
 2 ”يروغاشلا ناسح نب نامثع نب يلع نسحلا وبأ هيقفلاو «يرازفلا

 )0غ(

00 

 قرف

 اهركذن «ةريثك تاعبط عبط (أ/78 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 نسح حرش «ضايفلا ددملا هشماهبو (ه1775) ماع رجح رصمب عبط :ةيمدقألا بسح
 يف عبطو «يطويسلل ءافشلا ثيداحأ جيرخت يف افصلا لهانم هلوأ يفو «يودعلا

 (ه117١) ماع ةينامثعلا ةعبطملا يفو ءدحاو ءزج يف (ه7١؟0٠9) ماع رجح ةناتسآلا
 ماع ةرهاقلا يفو (ه١ 1 )١:8. ماع ساف يفو هه "5 اهيفو «نيأزج يف

 قيقحتب (ه194) ماع قشمد يفو ءروكدم ميهاربإو ءميلس دمحم قيقحتب دب (ه31٠)

 .يواجبلا قيقحتب (ه799١) ماع ةرهاقلاب حا ةعبطم يفو «يلع ةرق دمحم

 189/١(. سسؤملا عمجملا)

 نم ةئامعبرأو نيعبسو تس (841/5) ةنس يف دلو «مالسإلا خيش دحوألا ظفاحلا

 تراسو «فلأو عمجو مولعلا نم رحبتسا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 باتك اهفرشأو اهلجأو ةسيفن هفيلاوت «قافآلا يف همسا رهتشاو «نابكرلا هفيناصتب

 ثيدحلا نف يف هل دقن ال مامإ لمع «ةلعتفملا ثيداحألاب هاشح دق ام الول ءءافشلا
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ (044) ةنس يف يفوت ءقوذ الو

 .!؟فصولا اذه دعب ءافشلا باتكل ةلالجلا نم يقب اذام :تلق -- 1١9(

 رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو سمخ وأ عبرأ (5904) ةنس دلو

 بتكو .«لئاضفلا يف كراشو «عبسلاب التو ءرثكأف هسفنب بلط :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيئالثو عست (79) ةنس لوألا عيبر يف تام ءًاريثك هطخب

 .(16١ه.6١1 #5 رردلا)

 لكلا



 يليلخلا ميهاربإ نب نسحلا نب نيسحلا دمحم وبأ انأ :نالوألا لاق «ةزاجإ

 ريبج ني دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس «يرادلا

 ,"”ىميمتلا ىسيع نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ انأ ءًاعامس 2'ىنانكلا
 .(ح) ءًاعامس ضايع يضاقلا انأ «ةزاجإ

 نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ انأبنأ :ثلاثلا انخيش لاقو

 رفعج وبأ انأ :لاق ةيردنكسإلا نم ؛«"”ىسيقلا براحم نب نمحرلادبع
 ضايع يضاقلا انأ :لاق هيلع ًاعامس :؟”بيطخلا مكحلا نب يلع نب دمحأ
 . هللا همحر ًاعامس

 هللادبع نب ديمحلادبع نب دمحم هللادبع وبأ ًاضيأ هب ينربخأو
 نب يلع نسحلا ابأ نأ .ةرهاقلا نم هطخن يل بتك اميف ؛؟*”يشرقلا

 انيلع هللا ةمحر رابألا لوق ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأ (040) ةنس دلو )١(

 زيزعلادبع نع ىور هنأ يبهذلا ركذو «ةياغلا اهيف غلبو بادآلاب ينع :امهيلعو
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عبرأ )5١4( ةنس نابعش يف تام .؛يليلخلا

5). 

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث (4748) ةنس دلو (0)

 جرخأو نيد ناكو ةمثأ هب جرخت «لقاعلا هيقفلا ىمسي ناكو هدلب لهأ هب هقفت : هيلعو

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو سمخ (008) ةنس «ةرخآلا ىدامج يف يفوت «ءافشلا يف هنع

 .(755/19 ريسلا)

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (هه4) ةنس دلو قرف

 نمو «لوصألا لصحو بتك «ناقتإو ثيدحلاب ةيوق ةيانع هل براحم نبا ناك :هيلعو

 ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس «ةرخآلا ىدامج ىف تام .ءافشلا باتك هعامس

 .(4هرل؟* ريسلا) . ةرجهلا نم

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس (5975) ةنس دلو (لضفلا ابأ) يبهذلا هانك (©)

 «نمحرلادبع يدلول زاجأو «تارم ثدحو «هريغو يزيمجلا نبا نم عمس : يبهذلا

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم .ةئامعبسو ةرشع تس (ا/15) ةنس نابعش يف يفوت

 لاب

"4١ 



 رهاط وب بأ ظفاحلا انأبنأ :لاق عمسي وهو هربخأ «يزيمجلا نب هللا ةبه

 ًاضيأ هنم لوألا فصنلا وحن تأرق دقو «هللا همحر ضايع انأبنأ «يفلسلا

 مساقلا يبأ نع ءيحلاصلا نمحرلادبع نب دمحم نب ركب يبأ ىلع
 وبأو «يفلسلا رهاط وبأ ناطفاحلا انأبنأ :لاق ءانذإ يكم نب نمحرلادبع
 . ضايع انأبنأ :الاق ؟2”لاوكشب نب فلخ مساقلا
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 دئارلا ةيغب باتك 2 67

 دئاوفلا نم عرز مأ ثيدح هنمضت هنمضت اميف

 هللا همحر ًاضيأ ضايع يضاقلل

 «لوألا هفصنل هيلع يتءارقب ءدعس نب دمحم نب ىيحي هب ينربخأ

 نب دمحأ انأ «ىسيقلا براحم نب دمحم نب دمحم انأبنأ :لاق هيقابب ةزاجإو

 .هيلع ًاعامس .هللا همحر ضايع يضاقلا انأ ءًاعامس مكحلا نب يلع

 ركب يبأ نع «يخلبلا رهاط نب هللادبع مساقلا وبأ مكئثدح «2'”ظفاحلا
 .لدمحأ نب دمحم هللادبع يبأو كل هيسحل ا نب هللادبع نب دمحم

 هللادبع يبأ ٍلوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيعستو عبرأ (444) ةنس دلو )١(

 ءاههوجوب ًافراع ءاهب ةيانعلا ديدش ةياورلا عستم ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر رابألا

 نيعبسو نامث ةنس «ءناضمر نماث (018/4/8) ىف ىفوت ءهتقو لهأ ىلع ًامدقم

 هصن ام .شماهلا نم هلباقي اميف بتك دقو ١78/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامسمخو
 .(اضرع غلب)

 لاق «ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيرشعو عبس (4؟7) ةنس مرحملا يف دلو «ينايجلا (؟)
 :امهيلعو انيلع هللا ةمحر لاوكشب نبا لوق لقنو .«ظافحلا ةذباهج نم ناك : يبهذلا

 يف يفوت «هلاجرل ًاظفحو هقرطب ةفرعمو ثيدحلاب ًاملع تيأر نم لمكأ نم ناك

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نامث ةنس «نابعش نم رشع يناثلا (48/8/17)

24 )2). 

 180/9١(. ريسلا) .يوارفلا ةمجرت يف ركذ (6)

"1 



 نب يلع انأ :اولاق :«""يشخولا يلع نب نيسحلا يلع يبأو ءيدمحملا
 انث «ظفاحلا ىسيع نب دمحم انث «بيلك نب مثيهلا انأ «يعازخلا دمحأ

 هيخأ نع «ةورع نب ماشه نع «سنوي نب ىسيع انث ءرجح نب يلع
 ةرشع ىدحإ سلج :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع «ةورع نب هللادبع

 ْ :ثيدحلا ركذف «ةأرما

 مأل عرز يبأك كل تنك١ :لاق [ب/39] ني ّيبنلا نأ هيفو 2 7
4200 

 . "؟عرز

 بلاط يبأ نب دمحأ «لاجر ةثالثب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 هيلع اعامس يدجبلا نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحمو ١ يتءارقب رمعملا

 دمحم نب دمحأ انأ ءدادغب نم يرغشاكلا نامثع نب ميهاربإ انأ :الاق

 نب نسحلا انأ ءرابجلادبع نب كرابملا انأ :لاق مهربخأ ؛'"”يدغاكلا
 نب ىسوم انث .'؟*”قاحسإ نب لبنح انث ءكامسلا نب نامثع انث «ناذاش
 ثيدحلا «ةورع نب ماشه نع .«يندملا ةملس نب ديعس انث « ليعامسإ

 . هلوطب

 :ةمدقتملا ديناسألاب ءافشلا باتك نمو

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو سمخ (*868) ةنس دلو )1١(

 يف تام «ةءارقلا نسح ةقث الضاف اظفاح ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ ةنس ءرخآلا عيبر سماخ (471/6/)

 .("56/18 ريسلا)

 هجرخأو .(0189) ثيدح (47) باب حاكنلا باتك (١١؟58 :ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(15444 - 915) ثيدح )١5( باب ةباحصلا لئاضف باتك )١1847/4( يف ملسم

 41/5/٠١(. ريسلا) .يذماطلا يلع نب هللادبع ةمجرت يف يبهذلا هركذ ءرفظملا وبأ ()

 انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن «نيتئاملا لبق دلو «ينابيشلا يلع وبأ (5)

 نيتئامو نيعبسو ثالث (777) ةنس ىلوألا ىدامج يف تام تبث ةقث ناك :امهيلعو

 61/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 للي



 انث ءيميمتلا ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ يضاقلا انثدح -

 نسحلا وبأ انث «"””مساقلا وبأ بلهملا انث ,/©"”طبارملا نب هللادبع وبأ يضاقلا

 «يراخبلا انث «يربرفلا انث «؟؟هيقفلا ديز ابأ ينعي - يزورملا انث .'”يسباقلا

 نع ءروصنم نع «ليئارسإ انث «يريبزلا دمحأ وبأ انث «ىنثملا نب دمحم انث
 حيبست عمسن انك دقل) :لاق هنع هللا يضر هللادبع نع «ةمقلع نع « ميهاربإ

 .(لكؤي وهو ماعطلا

 «ةزمح نب ناميلس «تاجرد تسب لوألا قيرطلا نم ىلعأ هانربخأو
 انأ :اولاق ةرم ريغ يتءارقب ءرفظم نب مساقلاو «نمحرلادبع نب ىسيعو
 انأ «يبنيزلا دمحم نب دمحم انأ «ءانبلا دمحأ نب ديعس انأ ءرمع نب هللادبع

 ؛ةبيتق نب راكب انث ءدعاص نب ىيحي انث «روبنز نب رمع نب دمحم
 هركذف «ليئارسإ انث «يدسألا يريبزلا دمحأ وبأ انث :الاق روصنم نب دمحأو

 كلذكو ءايلاع ””يراخبلل ًالدب قيرطلا هذه يف انل عقوو «هانقس امم متأ
 . '"”يريبزلا دمحأ يبأ ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا هاور
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 يميمتلا هنع ذخأ ؛ةيكلاملا رابك نم ءاهيضاقو ةيرملا ةنيدم يتفم مامإلا :يبهذلا لاق )١(

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو سمخ (486) ةنس لاوش يف يفوت «نورخآو

 .2((2أ48

 يف يفوت «ءءاكذلاب نيفوصوملا ءاحصفلا ةمئألا دحأ ناك :ىبهذلا لاق «ةرفص ىبأ نبا (؟)

 00000 .(01/8/1097 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو سمخ (4ه) ةنس لاوش
 لاق ؛«ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو عبرأ (3214) ةنس دلو «يرفاعملا دمحم نب يلع (*)

 ءاملعلا حصأ نم وهو «مالكلاو لوصألاو هقفلاو «لاجرلاو للعلاب ًافراع ناك : يبهذلا

 .(168/107 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ثالث (50*) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت ءًابتك

 رثكأ :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامثالثو ىدحإ )0١”( ةنس دلو ءدمحأ نب دمحم (54)

 ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر مكاحلا لوق لقن و «نكامأ يف حيحصلا ىورو لاحرتلا

 ىدحإ )9/1١*( ةنس بجر ىف تام «بهذملل سانلا ظفحأ نمو «نيملسملا ةمئأ دحأ

 ١ .(”31/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو
 .("ها/84) ثيدح (؟6) باب بقانملا باتك (4"7ص)يف (0)

 .(”581) ثيدح (5) باب بقانملا باتك (591//ه) يف (5)
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 (7نايتفلا حداممو نابشلا بقانم باتك 5
 مساقلا يبأريبكلا ظفاحلل

 ("”يقشمدلا يعفاشلا نيسحلا نب هللادبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع

 رشع ةسمخ وهو هللا همحر «رابكلا ظافحلا دحأ ءركاسع نباب فورعملا

 ًارابك ًاءزج

 هيلع ةءارق «يقشمدلا دومحم نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ هب ينربخأ

 هيقابب ةزاجإو ءرشع ثلاثلاو رشع يداحلاو رشاعلاو عبارلا ءزجلل عمسأ انأو

 نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ ةباسنلا يبأ مع انأ :لاق

 رخآ ىلإ هدعب امو لوألا ءزجلاب هيلع ًاعامس «””ركاسع نب هللا ةبه

 ىف فهكلا باحصأ ثيدح لوأ نمو «هلامكب رشاعلا ءزجلاو .«سداسلا

 رصن وبأ يدج معو «باتكلا يقابب ةزاجإو ءهرخآ ىلإ نماثلا ءزجلا
 رضاح انأو هيلع ةءارق 2“ "هللا ةبه نب نسحلا نب دمحم نب ميحرلادبع
 ةنسلا يف ءرشع ثلاثلاو ءرشع يداحلاو [أ/١7] ءرشاعلاو عساتلا ءزجلاب

 هيومح نب ىلع نب رمع نب هللادبع دمحم وبأو .هيقابي ةزاجإو «ءةثلاثلا

 يداحلاو عساتلاو «لوألا ةتسلا ءازجألاب ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ «ينيوجلا

 نبا :لاق «فلؤملا ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا انأ :مهتثالث اولاق ءرشع

 .طقف ةروكذملا ةينامثلا ءازجألاب ءاعامس هيومح

 «هيقابب ةزاجإو «عبارلاو «ثلاثلاو «يناثلا ءزجلاب ًاعامس ةباسنلا :لاقو
 ءزجلا يهو «ةثالثلا ءازجألا ىوس «باتكلا عيمجب ًاعامس :رصن وبأ لاقو

 ةنيدم خيرات يف ركاسع نبا دراوم رظناو 0884/٠١( ريسلا) يف يبهذلا هركذ (1)

 .77//١قشمد

 يف اذه هباتك يبهذلا ركذ ,ءقشمد خيرات بحاص ءريبكلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا (؟)

 68814/٠١(. ريسلا) .هتمجرت

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو سمخ (656) ةنس دلو (9)

 يف تام .دلبلا ءاسؤر نم ناك «مساقلا يبأ هيبأ مع نم عمس ةباسنلا مامإلا :هيلعو
 .(#515/9 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (5547) ةنس .ىلوألا ىدامج

 .97//07517 ريسلا) .يبلغتلا يلع يبأ نب يلع ةمجرت يف ركذ (4)

 ناجح



 وهو هركذف ءاعامس نكي مل نإ ةزاجإو «ناريخألا نآزجلاو ءرشع يناثلا
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 يناثلاو لوألا ءزجلا ١/١

 (')ديناسألا ةيعابسلا ثيداحألا يف ديفتسملا ةيغب نم
 .روكذملا مساقلا يبأ ظفاحلل

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأو «ةمعن نب ىيحي ايركز وبأ امهب ينربخأ

 نب ملاس نب دمحم تنب ءامسأ دمحم مأو «نايسدقملا حون نب نمحرلادبع

 نب ميحرلادبعو ءامهنم هاقتنم ةعطقبو .ءمهنم لك ىلع يتءارقب ."”ىرصص
 تسو «يراجنسلا حتفلا يبأ نب يلع نب دمحمو .يومألا ةملسم نب ىيحي

 لاق اهرئاس يل اوزاجأو «" ”يسلابلا نب دمحم نب يلع تنب ءابطخلا
 .هيلع ًاعامس «2*نالع نب ملسملا نب يكم دمحم وبأ انأ :عيمجلا

 قف

 انربخأ ءروكذملا ىقتنملا نمو :ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق

 نبا تايعابس مساب (ب/1 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 نبا دراومو 55٠/5١«, ريسلا) رظناو )/١170( سسؤملا عمجملا) .ركاسع

 .(؟١/7 ركاسع

 نم ةئامتسو نيئالثو عست (559) ةنس لئاوأ يف تدلو (فرشلا مأ) يبهذلا اهانك

 ترمع نالع نب يكم نم تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا

 نم ةئامعبسو نيئثالثو ثالث (977) ةنس «قيرشتلا مايأ لوأ يف تتام «تدرفتو

 .(181ا//١ خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 نم (اهرمع نم) ةسماخلا يف ءازجأ ةسمخ تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 رهش يف تتام «هيوهار نب قاحسإ ءزج اهيلع تأرق تارم تثدحو «نالع نب يكم

 588/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع )7/٠١( ةنس «مرحملا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ثالث (0515) ةنس بجر يف دلو

 ًاخيش ناكو ءهتيص دعبو ريثكلا ىورو ءركاسع نبا ظفاحلا نم عمس :هيلعو انيلع

 نم نيرشعلا (101/1/50) يف يفوت ءةحيحص هتاياورو «ةياورو مدقت تيب نم ًاربتعم
 .(7385/77 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا ةنس رفص

 لك



 نب ميمتو أ < ركب يبأ نب , ليعامسإو «لهس نب هللا ةبهو ءلضفلا نب دمحم

 .(ح) «"”'ديجن نب ليعامسإ انث ."”رورسم نب رمع انأ :اولاق ديعس يننأ

 ءرضاح انأو رمع نب ميهاربإ انأ «يقابلادبع نب دمحم انربخأو 2 5

 هللادبع نب دمحم انث «هللادبع نب ميهاربإ انأ :الاق ميهاربإ نب هللادبع انأ

 لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ءهديمح ينثدح «يراصنألا

 هرصنا «هللا لوسر اي :تلق «امولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا» : 45 هللا لوسر
 .«هايإ كرصن كلذف ءملظلا نم هعنمت» :لاق ؟املاظ هرصنا فيكف ءًامولظم

 ء«بلاط يبأ نب دمحأو .ءفسوي نب ليعامسإ ًاضيأ هانربخأو

 :اًولاق دمحأ ةنبا بنيزو «هللا رصن نب ليعامسإو «نمحرلادبع نب ىسيعو
 انث «ميزخ نبا انأ «ءيومحلا انأ «يدوادلا انأ «تقولا وبأ انأ «يتللا نبا انأ

 .(ح) «نوراه نب ديزي انأ ءدبع

 نب ميهاربإو «قشمدب هيلع ىتءارقب .ىتشدلا دمحم نب كمحأ ىنربخأو

 ليلخ نب فسوي انأ :الاق بلحب هيلع تأرق اميف ءيمجعلا نب حلاص

 انث .«ظفاحلا ميعن وبأ انأ «دادحلا نسحلا انأ «ينازارلا ليلخ انأ « ظفاحلا

 ركب نب هللادبع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا [برا/٠] انث «دالخ نب دمحأ

 لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عست (488) ةنس بجر يف دلو «ئراقلا دمحم وبأ )1١(
 «فيظن يفوص فيفع حلاص خيش :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا

 يف تام «نورخآو ركاسع نبا هنع ثدح «ءازجأ ةدع صفح يبأ نم عمس

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو ىدجإ ةنس «ناضمر نم نيرشعلا (ةهمداورل)

 .( ١9

 .ةدعو ديجن نبا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يروباسينلا صفح وبأ (9)

 ةدابعلا ريثك ناك :ليعامسإ نب زفاغلادبع لاقو «نورخآو ميمت نبا هنع ثدحو

 نامث (444) ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت ءهئاعدب نوكربتي خياشملا ناكو ةدهاجملاو

 ١١/١4( ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو

 لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو نيتنثا (777) ةنس ىف دلو «يروباسينلا ورمع وبأ (9

 رورسم نبا هنع ثدح .هانعمس ام ىلعأ نم ءزج هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو سمخ (”56) ةنس لوألا عيبر يف يفوت «نورخآو

 ١55/15(. ريسلا)

 ضني



 نع ,'7يذمرتلا هاور «هوحتبي هئع هللا ىضر سنأ نع «ديمح انث :الاق

 نع «يراخبلا هجرخأو «ًايلاع ًالدب عقوف «يراصنألا نع «متاح نب دمحم
 .ًايلاع عقوف كلوب ديمح نع «رمتعم نع ء.ددسم
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 ئلآللاو رهاوجلا نم ثلاثلا ءزجلا ١

 ًاضيأ هل (0لاوعلا لادبألا يف

 هلادبع نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ سابعلا يبأ ىلع هتأ

 .يومألا ةملسم نب يلع نب ىيحي نب ميحرلادبع دمحم يِبأ مث ,؟؟”يشرقلا

 ”يومألا يلع نب جرفملا نب دمحأ سابعلا يبأ نع ءامهنم لك هب ينربخأو

 .مساقلا يبأ ظفاحلا نع ءًاعامس

 : هنمو

 «يمامحلا نيسحلا نب يلع نب ليعامسإ مساقلا ونأ انربخأ -

 انأ ءذزبرهم نب يلع نب دمحم انأ :الاق ئرقملا لضفلا نب دمحم ركب وبأو

 - عينم نباو - يلصوملا ينعي - ىلعي وبأ انث «ئرقملا نب ميهاربإ نب دمحم
 انث «ءىسوم نب مكحلا انث :اولاق بيعش نب دماحو  يوغبلا مساقلا ابأ ينعي

 )١( ثيدح (54) باب نتفلا باتك (87/4) ىف )77868(.

 .(1444) ثيدح (4) باب ملاظملا باتك (486ص) يف (؟)
 سسؤملا عمجملاو «ب/١١؟ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)

01 

 يف داروأ هلو دبعت هيف ناكو ءدرجتو كرت مث لصحو لغتشا ءريقش يضاقلاب فورعملا ()

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع سمخ (ال16١) ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام «ةلمجلا

 48/١(. خويشلا مجعم)

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (6066) ةنس دلو (6)

 ة ريسلا ديمح ًابيهم ًاروقو ًالدع ناكو ريثكلا ىورو ءركاسع نبا ظفاحلا عمس :هيلعو
 نم ةثامتسو نيسمخ ةنس ةدعقلا يذ رشع نماث همام يف يفوت «ةخيشم هل

 .(781/97 ريسلا) .ةرجهلا

 نايل



 دمحم نب ركب يبأ نع «يرهزلا نع ءدواد نب ناميلس انث «ةزمح نب ىيحي
 96 يبنلا نأ هنع هللا يضر هدج نع ؛هيبأ نع مزح نب ورمع نب ينعي
 .هلوطب تايدلا ثيدح ركذو «نميلا لهأ ىلإ بتك

 نب دمحمو «ةزمح نب ناميلس ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 يف ينيدملا دحاولادبع نب دمحم انأ :اولاق ركاسع نب مساقلاو «يزاريشلا

 .هركذف هيلع ًاعامس «يمامحلا يلع نب ليعامسإ انأ :لاق ناهبصأ نم هباتك

 ءةيلاع هل ةقفاوم عقوف :«"'"ىسوم نب مكحلا نع ءدواد وبأ هاور
 عقوف «هب ىسوم نب مكحلا نع ءروصنم نب ورمع نع «يئاسنلا هجرخأو 5 4فإ ءام أ

 .ادج ايلاع الدن
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 نم نوثالثلاو نماثلا ءزجلا "١

 هل (9تاقفاوملا ثيداحألا

 ىلع عمسأ انأو ئرق مث ءروكذملا ةملسم نب ميحرلادبع ىلع هتأ

 ةعيشلا رابك نم وهو :2؟يناذمهلا مساقلا نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأ

 )١( ةفحتلا) ليسارملا يف :يزملا هلاق 147/8(.
 24486868 2484804 25889“) ثيدح (5ا! 245) باب لوقعلا باتك 5١(  هال/8) يف (؟)

 .( لها

 ريسلا) يف يبهذلا لاق (أ/5١١؟ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (©
 ١40/١( سسؤملا عمجملا) .ًاءزج نيعبسو نينثا يف تاقفاوملا عمجو 2
 نبا دراوم) (تاقثلا ةمئألا خويش ىلع تاقفاوملا) مساب يناجعدلا لالط هركذو

 ١//7(. ركاسع

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو سمخ (58) ةنس دلو (19)

 نم ةيمامإلا هقفب ًافراع ةعدبلاو لازتعالاو بدألا يف ةكراشملا يوق ًاحيصف ناك :هيلعو

 رواجف همركأو ينيسحلا روصنم ةنيدملا ريمأ هعم هذخأو يراخبلا أرق «لاجرلا ءايكذأ
 ركب ابأ بس هنوكل ةباد ىلع ًاناسنإ رْزَع هنإ ثيح هتعدب نم ففخو ًاماوعأ هدنع

 نيرشعو ىذحإ (/؟١) ةنس رفص يف تام .ةنسلا لهأ نم هوبأ ناكو هنع هللا يضر

 .018/ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثئامعبسو

 لكلا



 ظفاحلا انأ «هيلع ًاعامس «ةملسم نب جرفملا نب دمحأ هب انأ :ًاعيمج الاق
 .ركاسع نبا

 : هلمو

 .«يرهزألا نسحلا نب دمحأ انأ .«يماحشلا رهاط نب هيجو انربخأ

(). 
 .(ح) باشخلا يلع نب دمحم انأ «هيقفلا لضفلا نب دمحم انأو :لاق

 «نيسحلا نب قيتعو «'”لالخلا كلملادبع نب نسحلا انربخأو )١19(
 اولاق «يريحبلا دمحأ نب ديعس انأ :اولاق .«"”دمحأ نب دمحم تنب ةمطافو
 انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انأ ءيدلخملا دمحأ نب نسحلا انأ :مهتئالث

 نع «ةرمعو ةورع نع [ارالا] باهش نبا نع «ثيللا انأ «ديعس نب ةبيتق

 هيف ضيرملاو «ةجاحلل تيبلا لخدأل تنك نإ) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ىف وهو هسأر لخديل 6 هللا لوسر ناك نإو «ةرام انأو الإ هنع لأسأ امف

 .(ًافكتعم ناك اذإ ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو :تلاق ؛هلجرأف دجسملا
 نع ًاعيمج ؛يئاسنلاو «ءيذمرتلاو ء«دواد وبأو ءملسمو «يراخبلا هاور
 .مهل ةقفاوم عقوف أ" ”ديعس نب ةبيتق

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث (#54) ةنس رفص ىف دلو .يرثألا هللادبع وبأ )١(

 ةرواحملاو ةرشاعملا نسح ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا لقن
 يف يفوت ءهرقف عم ءيش دحأ نم لبقي ال ًاعناق سفنلا زيزع ناكو ظوفحملا ريثك

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نيتنثا ةنس «ىلوألا ىدامج ةرشع ىدحإ )087/8/1١(
 .(570/19 ريسلا)

 يبهذلا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرألا (440) دعب تدلو «يناهبصألا ءاهبلا مأ (؟)

 «ةدنسم ةرمعم ةخيش :يناعمسلا لاقو «ءايشأب تدرفتو ترمع :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةئامسمخو نيثالثو عست ةنس «ناضمر نم نيرشعلاو سماخلا (4/4/15"0) يف تيفوت

 ١48/7١(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 هجرخأو )207١74 ثيدح (*) باب فاكتعالا باتك (”44ص) يف يراخبلا هجرخأ ()

 يف دواد وبأو :(147 )7  ثيدح (*) باب ضيحلا باتك (؟١/44) يف ملسم
 باتك ١( همم يف يذمرتلاو 75458(2) ثيدح 4( باب موصلا باتك 4ةييسذفإ

 (7؟١) باب ضيحلا )١19/١( يف يئاسنلاو )8١٠5  8١08(.2 ثيدح (80) باب موصلا

 .( "م41 - "88) ثيدح

5٠ 



 دهف نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 نب هيجو انأ :لاق ةباتك يربتشنلا بجنأ نب قلاخلادبع نع «يتءارقب يفوصلا

 . ةيلاع ةقفاوم ةياورلا هذه يف عقوف ' مدقت امك هركذف .ةزاجإ يماحشلا رهاط

 )ع( دسفت ىف ءزج - ١ ا/

 مساقلا يبأ ظفاحلل

 رصن وبأ انأ :لاق ةرم ريغ هيلع ىتءارقب ءرفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 رضاح انأو « هيبأ نب ىلع نب زيزعلادبع دمحم وبأو ركاسع نب ميحرلادبع

 .مساقلا وبأ ظفاحلا انأ :الاق ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس «ةثلاثلا يف امهيلع
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 ('")ناسح يلاوع ثيداحأ هيف ءزج 44

 هسفنل هجيرخت نم
 نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأو ءركاسع نب مساقلا هب ينربخأ

 ءةملسم نب ىيحي نب ميحرلا ديعو «هيلع اعامس ءدلجملا يبتكلا بويأ

 لاقو ءًاعامس ركاسع نب دمحأ نب دمحم يبأ مع انأ :لوألا لاق «يتءارقب
 ريخألاو ءًاعامس دلجملا ةمالس نب لضفلا ىبأ نب قيتع انأ :نارخآلا

 :مساقلا وبأ ظفاحلا انأ :الاق ًاروضح

 نبا هركذي ملو ءريسلا يف يبهذلا دنع دري ملو «لصألا يف مسالا يقاب حضتي مل )١(

 . سسؤملا عمجملا يف رجح

 سسؤملا عمجملا .(أ/5١١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 لطلاب

 فيلد



 مهريغ نم هتاور تاقث فرعأو

 امنإو باتكلل رسفملاوهف

 هحرشب دابيعلل نيبملاوهو

 هبذك نم هقدص زيمت اميك

 هبر نعانل يبنلا وطن

 هبذت نم هضرف عم همرح نم
 هبحص عم ىفطصملا يبنلا ريس

 هبرقب ظحت نمحرلا ىلإ برق

 هبلق لبهفيرحت ىلإ ىدأ
 [برا/١]هبلق يف ةعدب وأ هبتك نع
 هبزحو ثيدحلا لهأ نم دعيو
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 ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا اهالمأ يتلا يلامألا نم 9 6

 :يهو ةعطق اهنم يل عقو سلاجم ةرشعو سلجم ةئامعبرأ ىلمأ دقو
 ىلع هتأرق «'"”(نابعش نم فصنلا ةليل لضف) يف «نوعبرألاو ثلاثلا
 .ًاعامس يلمملا مساقلا وبأ انأ :لاق ركاسع نب مساقلا
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 ("7(ةالصلا بيقع هب ىعدي ام) يف نوعبسلاو سداسلا - 5

 هيف ءزج) ناونعب (ب/7“ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 سراهف يفو «مساقلا يبأل هازعو (نابعش نم فصنلا ةليل لئاضف يف سلجم

 وهو ءركاسع نب يلع نب مساقلا دمحم يبأ هدلول (نابعش لضف) ناونعب ةيرهاظلا

 عمجملا) ق4 يف (4/48عومجملا)» نمض ءهيلامأ نم نوعبرألاو عباسلا سلجملا
 .(87/9؟ سسؤملا

 .ركاسع نبا دراوم الو « سسؤملا عمجملا الو ءريسلا يفركذي ملو قف



 ("7(مونلا دنع هب ىعدي ام) يف ءنوعبسلاو عباسلاو - ١
 ًاضيأ دنسلا اذهب مساقلا ىلع امهتأرق
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 (")ةمامإلا ةيلهأ يف ةئاملا دعب نماثلا 9

 ,"”يلقصلا رابجلادبع نب قيتع نب دمحم هللادبع وبأ لدعلا هب ينربخأ
 ,يرابألا رمع نب دواد نب دمحمو . ىصمحلا ملاس نب دمحم نب دمحأو

 نب باهولادبع نب رمع انأ :اولاق ةءارقو ًاعامس ؛ةملسم نب ميحرلا دبعو
 وبأ ظفاحلا انأ :لاق ًاروضح ريخألاو .ًاعامس نولوألا ءيشرقلا دمحم
 . مساقلا
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 (©7(هيبشتلا يفن) يف ةئاملا دعب نوثالثلاو نماثلا - 4

 نب ىيحي نب ميحرلا دبعو «يشرقلا هللادبع نب دمحأ هب ينربخأ
 يلع نب دمحمو «بلحب ت0 زيزم نب سيردإ نب دمحأو ةملسم

 نب دمحأ انأ :نالوألا لاق «ىسلابلا ىلع تنب ءابطخلا تسو .يراجنسلا

 :لاقو 75/١ ركاسع نبا دراوم يف يناجعدلا هركذو ؛عمجملا الو ءريسلا يف ركذي مل )١(
 .يلامألا نم (50) سلجملا وهو

 77/١. دراوملا يف يناجعدلا هركذو «عمجملا يف الو ءريسلا يف ركذي مل (0)
 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو عست (5179) ةنس ناضمر ىف دلو (0)

 «ةيرهاظلاب ًاثرقم ررق مث اهدرجف ةمتخلاو ةوالتلا ىلع لبقأو هرخآب رضأ :هيلعو انيلع
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عست (919) ةنس نابعش يف تام
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 .؟1//١دراوملا يف يناجعدلا هركذو (5//091 سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (5)
 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (5547) ةنس دلو .يومحلا سابعلا وبأ (5)

 ىفوت «هتقو ىف درفتو «ةدعو نالع نب ىكم نم هوبأ هعمسأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 0 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو ثالث (77) ةنس ناضمر يف

 فدو



 نالع نب ملسملا نب يكم انأ :هدعب نمو ًاضيأ يناثلا لاقو .يومألا جرفملا

 .ركاسع نبا ظفاحلا انأ :الاق
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 (ملعلا رشن لضف) يف ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو عساتلا - ليل

 نب ميحرلادبع رصن وبأ يدج مع انأ ءهرفظم نب مساقلا ىلع هتأرق

 .مساقلا وبأ ظفاحلا يمع انأ «ةثلاثلا يف اروضح ءركاسع

© © © 

 (محرلا ةعيطق مثإ) يف ةئامثالثلا دعب نوعستلاو ثلاثلا ١
 «ىرصص نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ ىلع هتأرق

 :لاق ًاعامس .''”ىحلاصلا نسحلا نب دمحم نب زيزعلادبع نع «هب ىنربخأو
 .مساقلا وبأ ظفاحلا انأ
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 ناضمر رهش لابقتسا يف ةئامثالثلا دعب نوعستلاو يناثلا - 3

 «يعوشخلا نب تاكرب نب ميهاربإ انأ :لاق رفظم نب مساقلا ىلع هتأرق

© © © 

 (قلخلا ةمحر لضف) يف ةئامعبرألا دعب عبارلا

 ]١75[. ءاعامس مساقلا يبأ ظفاحلا هيلمم نع انذإ «يحلاصلا

 .لكوتملا نبا نيئفش نباب فورعملا دحاولادبع نب دمحم ةمجرت يف يبهذلا هركذ )١(

 .(88/8 ريسلا)

 كل



 (7(ناضمر رهش لضف) يف ةئامعبرألا دعب سماخلا - 4
 ءزيزم نب سيردإ نب دمحأو «ناورم نب ناميلس نب دمحأ هب ينربخأ

 تنب ءامسأو. .ةملسم نب ميحرلا دبعو «يراجنسلا يلع نب دمحمو

 نب يكم انأ :اولاق ةءارقو ًاعامس .يسلابلا تنب ءابطخلا تسو «ءىرصص
 .ركاسع نبا انأ ءاعامس نالع نب ملسملا

© © © 

 ('7نيعبسلا غولب يف ةئامعبرألا دعب عباسلا ©
 لاق «يتءارقب ةملسم نب ميحرلا دبعو ءرفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 يعوشخلا تاكرب نب ميهاربإو ءركاسع نب دمحم نب ميحرلادبع انأ :لوألا

 انأ :الاق ًاضيأ ًاروضح .لضفلا ىبأ نب قيتع انأ :ىناثلا لاقو ءًاروضح

 0 هللا همحر يلمملا مساقلا وبأ ظفاحلا
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 (29نآرقلا ةباتك لضف يف نايبلا نم رسيت ام ركذ هيف ءزج - 57
 اضيأ مساقلا يبأ ظفاحلا ءالمإ نم

 «ةزاجإ يعوشخلا تاكرب نب ميهاربإ نع «قرشم نب دمحم ىلع هتأرق

 «بجر رشع يداح يف ءركاسع نب مساقلا يبأ ظفاحلا ةافو تناكو

 «ةئامعبرأو نيعستو عست ةنس ىف هدلومو .ةئامسمخو نيعبسو ىدحإ ةئس

 . هللا مهمحر يرعشألا باحصأ نم ء.ظافحلا رابك نم وهو

 يف طوطخم وهو (ب/”“ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ يلشعرملا لاق )١(

 179/١. سسؤملا عمجملا )١0 - ١74( ق (8١/١1١عومجملا) نمض ؛ةيرهاظلا

 .(757؟/١ركاسع نبا دراوم) رظنا (0)

 74/١(. ركاسع نبا دراوم) رظنا (*)



 باتك (يرعشألا مامإلا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبت) باتك هلو

 يف (اهلامعأو ق قشمدل ريبكلا خيراتلا) :اهنم ةروهشم ةريثك هفيناصتو ديفم

 هللا ةمحر «ناقتإلاو ظفحلا يف لجرلا ةلزنم ملع هحفصت نم ءًادلجم نينامث

 . هيلع
0. 
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 (١)ةيدادغبلا ةنيفسلا باتك - 7
 رهاط يبأ ريهشلا ظفاحلل

 5 '”يناهبصألا يفلسلا مي ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 مصاع نب يلع دنع عمتجي ناك هلوأو - ءهنم يناثلا فصنلاب ينربخأ

 :لاق هيلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش - ًافلأ نيثالث نم رثكأ
 انأ «ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس ءهيلع ًاعامس «ينادمهلا يلع نب رفعج انأ
 .ىفلسلا ظفاحلا

 : هنمو

 ليعامسإ انأ «ءيركسلا هللادبع انأ «يرسبلا نب نيسحلا انربخأ - 5

 «يثيثيرطلا يلع نب دمحأو ."”مالسلادبع نب دمحم انربخأو

 نب ةزمح انث «يفرحلا ن نمح رلادبع انأ :اولاق نسوس نب رفظملا نب دمحأو

 ةاةياطلاا سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ قل

 ةنس يف دلو «مالسإلا خيش ٠ «يتفملا ظفاحلا ثدحملا ةمالعلا مامإلا «يناورجلا قفز

 - ه١ ريسلا) . ةرجهلا نم (هالب/؟/ه) ةعمجلا موي يف يفوتو «ةرجهلا نم 2عءو/هز
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 وأ ءازجأ ةتس هدنع :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناتكلا لوق يبهذلا لقن ؛هللادبع وبأ (0)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث (447) ةنس ةفرع موي يفوت ءاهوحن

 .( هرب

 فلا



 نب نايفس انث :الاق 227نايح نب ىسيع نب ذمحم انث 20 ىبقعلا دمحم

 :لاق [برال"] هنع هللا ىضر هيبأ نع ءملاس نع .يرهزلا نع «ةنييع

 اذإو «هيبكنم يذاحي ىتح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ هو هللا لوسر تيأر)

 ظفل (نيتدجسلا نيب عفري الو ءعوكرلا نم عفري ام دعبو ؛«عكري نأ دارأ

 2 *”يذمرتلاو كك دواد وبأو ."”ملسم هاور ,هانعمب رخآلاو «نادعس ثيدح

 عقوف «ةنييع نبا نع .مهخويش نم ةعامج نع ك0 هجام نباو 0 ”يئاسنلاو

 .ًايلاع مهل الدب

 نب يلع انأ «يتءارقب يدهملا نب دمحم نب دمحم انربخأ )3١(

 ىنيوزقلا دمحم نب هللادبع انث « ”رافصلا قاحسإ نب دمحم انث ,.نسحملا
 عمس دحأل لحي ال) :لوقي يعفاشلا تعمس :لوقي ينزملا تعمس :لاق
 ,عوكرلا دنعو «ةالصلا حاتتفا يف نيديلا عفر يف 6 هللا لوسر ثيدح

 .©(هلعفب ءادتقالا كرتي نأ «عوكرلا نم عفرلاو

© © © 

 )١( ةنس يفوت ءًاقوثوم ناكو «يفرحلا مساقلا ابأ عمس :يبهذلا لاق ءدمحأ وبأ )9417(
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو عبس ١8/515(.

 ءهب سأب ال :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناقربلا لوق يبهذلا لقن «ينئادملا هللادبع وبأ (9)
 .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبس عبرأ (774) ةنس يف يفوت .فيعض :ينطقرادلا لوقو
 .(51/37* ريسلا)

 .(#980 - )7١ ثيدح (4) باب ةالصلا باتك )7947/١( يف (9)
 .(971) ثيدح )١١5( باب ةالصلا باتك )551/١( يف (5)
 .(566) ثيدح )١940( باب ءةالصلا باوبأ باتك (”5/5) يف (0)

 .(475) ثيدح )١( باب حاتتفالا باتك )١51١/5( يف (5)

 .(408) ثيدخ )١8( باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك (؟١/7/4) يف (0
 لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو عست (584) ةنس دلو ءركب وبأ (4)

 08/١5(. ريسلا) .لضاف ةقث : يناقربلا
 ثيدح (487) باب «ناذألا باتك (40١ص) يف يراخبلا هجرخأ هيلإ راشملا ثيدحلا (9)

 .(اله)

 تحي



 (١)ةسمخلا سلاجملا 6
 (')ساملسب يفلسلا ظفاحلا اهالمأ يتلا

 وبأو «هيلع يتءارقب يومحلا رمع نب ليعامسإ ادفلا وبأ اهب ينربخأ

 لاق ةيردنكسالا نم هباتك يف .هعامج نب فولخم نب نمحرلادبع دمحم

 يلع نب رفعج انأ : يناثلاو ءاعامس يشرقلا يلع نب نامثع انأ :لوألا

 يناثلاو ةزاجإ لوألا «يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :الاق ةيردنكسالاب ًاعامس
 .ًاعامس

 :اهنمو

 انث هللا ديبع نب هللادبع انأ .ئراقلا دمحأ نب رصن ينربخأ - 17

 انأ ءرفعج نب دمحم ينثدح «ىنثملا نب دمحم انث «ليعامسإ نب نيسحلا

 هللا ىضر ةفيذح نع «شارخ نب ىعبر نع ء«ريمع نب كلملادبع نع «ةبعش

 تنك ام :هل ليقف ءةنجلا لخدف تام ًالجر نأ) : كفو ّيبنلا نع ءهنع
 رظنا تنكف «سانلا عيابأ تنك ينإ :لاقف رّكُذ امإو ركذ امإف ؟لمعت

 نب دمحم نع ٠ ءملسم هاور ؛6# ّيبنلا نم هتعمس انأو :هنع هلا يضر

 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف هبا ىنثملا

 ميحرلادبع نب دمحمو «بتاكلا فسوي نب رداقلادبع ًالصتم هانربخأو

 فسوي انأ :يناثلاو «جاّور نب باهولادبع انأ :لوألا لاق يتءارقب «يشرقلا
 .هركذف «ىفلسلارهاط وبأ ظفاحلا انأ :الاق يواسلا

 يف ناتخسسن اهنم (ب/ل سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق 4

 .عومجملا) نمض ةيناثلاو (1168 - )١05 ىق (55 عومجملا) نمض ىلوألا «ةيرهاظلا
 ."84/؟ سسؤملا عمجملا .(0741 )770  ق «ثيدح (41/

 .(175/؟بابللا) رظنا .ناجييرذأ دالب نم ةئيدم «حتفلا عباتتب (؟)

 185١0(. - 78) ثيدح (5) باب ةاقاسملا باتك )#/١١1946( يف (9)
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 ميهاربإ نب دمحم انا «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ انربخأو

 .هركذف ئراقلا دمحأ نب رصن انأ «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ «يلبرإلا
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 يفلسلا ثيدح نم ءزج 6

 هل ىنغلادبع ظفاحلا ءاقتنا

 نب ىسيعو ءدمحأ نب ركب وبأو «ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ

 انأ ءاعامس ينادمهلا رفعج انأ :اولاق [أ/#7] دمحم نب ىيحيو «نمحرلادبع
 . ىفلسلا
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 هيلاوع نم رخآ ءزج -
 هخويش نم ةعامج نع

 قلد : ءا لأ
 2ث ريصنلا نب يلع نب ميهاربإو .«فسوي نب ليعامسإ هب ينربخا

 :ىفلسلا ظفاحلا انأ :الاق ىكم نب نمحرلادبع انأ :ثلاثلاو

 : هلمو

 انث ,("”شمحم نب دمحم انث ءلضفلا نب مساقلا انربخأ 4

 انأ «نوراه نب ديزي انث «هللادبع نب ميهاربإ انث ءزازبلا نسحلا نب دمحم

 ةتس يواخسلا نم عمس :امهيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نباو ؛«يبهذلا لاق ءيراصنألا )١(

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عست (!/194) ةنس يف يفوت «ةدم اهتياورب درفت ءازجأ

 49/١(. رردلاو ء,ك١/55 خويشلا مجعم)

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو عبس (":51) ةنس دلو «يدايزلا رهاط وبأ (9)
 يف تام «ثيدحلا باحصأ مامإ ناكو ؛بهذملا يف ًامامإ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(؟١١/517/5/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع )4٠١١( ةنس «نابعش

 قلحا



 عست رهشلا نإ» :لاق لَو ّيبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع ءديمح
 م

 . (نورشعو

 (ةينادلبلا نيعبرألا) :ًاضيأ ىفلسلا ظفاحلا فيناصت نم تعمس دقو
 (خويشلا ىلع ةءارقلا طرش) يف ًاءزجو «ىلاعت هللا ءاشنإ اهركذ يتأيسو ءهل
 ءًايلاع تبتكلاو ءازجألا نم هقيرط نم تعمسو ء«هدانسإ نآلا ىنرضحي الو

 . هللا دمحي ريثكلا ءىشلا

 : هلمو

 اندشنأ :لاق ىتءارقب «ءىتشدلا دمحم نب دمحأ ىندشنأ دقو [14]

 :هسفنل يفلسلا اندشنأ «ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع

 ثيداحألا هالعأو ريغ ال ملعلا هبجعي نم ءرملاو

 ثيناخملا الإ اهضغبي امو لوحففاهوظفاحو

 :دنسلا اذهب ًاضيأ هلو

 عابتالل عادتبالا اوكرت لاجر ملع ثيدحلاملع نإ

 عامسلل اودغ اوحبصأ اذإو هوبتك مهنج ليللا اذإف

 : هب ًاضيأ هلو

 يرحب ريغ ال ىفطصملا لوقف ًاموي ملعلا راحب تركذ اذإ

 يرجت هنم راغص راهنأف هاذع امو طيحملا رحبلاوه

 تس ةئس «رخآلا عيبر سماخ ةعمجلا موي «ىفلسلا ةافو تناكو

 . هيلع هللا ةمحر ١ نيقيب ةئاملا زواج دقو «ةئامسمخو نيعبسو

© © © 

 )١( ثيدح (18) باب ةالصلا باتك (#8"ص) يف يراخبلا هجرخأ )98”7(.
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 لمكملا حرشلا باتك ١
 ملسم باتك يف ('7لمهملا نسحلا بسنل

 ىسوم يبأ ريبكلا ظفاحلا فيدشصت

 .هللا همحر ,7)"2ينيدملا ىسيع (يبأ) نب ركب يبأ نب دمحم

 هب انأ :لاق [برا/#] يبطاشلا ىيحي نب يلع نسحلا يبأ ىلع هتأرق

 .ةزاجإ هفلؤم نع ءهيلع ًاعامس .يعوشخلا نب تاكرب نب هللادبع
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 ١4 - اذه ىسوم يبأ تايعايس نم ءزج 9(

 هيلامأ نم سلجم هرخآ يفو
 نب دمحيممو .يدنكلا ميهاربإ نب رفظملا نب يلع نسحلا وبأ هب ينربخأ

 :لوألا لاق ءًاعامسو ةءارق ءملسملا نب دمحم تنب ةشئاعو «يدجبلا دمحأ
 :الاق ىسدقملا يداهلادبع نب دمحم انأ نارخآلاو ءيعوشخلا نب هللادبع انأ
 . ىسوم وبأ انأ

(000 

00 

 رف

 يف ملسم نب نسح دنس هيف ركذ دقو ١٠١( 47/5 نونظلا فشك) يف ةفيلخ يجاح هركذ
 نم ءاشي نم هتمحرب صتخي يذلا هلل دمحلا :هلوأ «ةبرشألا باتك يف ملسم ثيدح
 نم ققح هنأ ينغلب دقو (7" ظافحلا ةهزن) رظنا .هتسارد يف يضارلادبع هدعو ؛«هدابع
 يف ثيغملا عومجملا) باتكل يوابرغلا ةسارد رظناو ع عبطي املو «ءنسح رمع /د لبق

 .(7ثيدحلاو نآرقلا يبيرغ

 يبأ نب رمع ركب يبأ نب دمحم ىسوم وبأ :يبهذلا لاق (ىسيع نب) لصألا يف

 نبا لوق لقنو «ةرجهلا نم ةئامسمخو ىدحإ (ه١٠١٠) ةنس ةدعقلا يذ ىف دلو « ىسيع

 رداقلادبع لوقو «ءًاظفحو ًادانسإ هنامز خيشو «هتقو دحوأ راص ىتح شاع :يئيبدلا
 «هنامز يف دحأل لصحي ملام ناهبصأب تاعومسملا نم ىسوم يبأل لصح : ظفاحلا
 عم «نيمدقتملا ىلع اهيف ىبرأ يتلا فيناصتلا هلو «ناقتإلاو ظفحلا كلذ ىلإ مضناو
 نينامثو ىدحإ ةنس «ىلوألا ىدامج عسات (081/9/4) يف يفوت «ةفعلاو ةقثلا

 ١815/9١ ١164(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 نونظلا فشك) يف ةفيلخ يجحو 239٠١ :ص ةفرطتسملا ةلاسرلا) يف يناتكلا اهركذ
). 
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 ظفاحلا انأ «هيلع ًاعامس .«يلبنحلا نب مجن نب نمحرلادبع انأ :لاق ةزاجإ
 :سلجملا اذه نمو ءاعامس ىسوم وبأ

 انث ءةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انث ءميعن

 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع « ىميتلا ناميلس انث .عاطع نب باهولادبع

 :لاق .هذاعم اي» :لاقف بابلاب هنع هللا يضر ذاعمو ء.ُهيلو ّيبنلا جرخ

 «ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال تام نم» :لاق .هللا لوسر اي كيبل

 ينإف لامعألا يف اوسفانتيلف مهعد» :لاق «سانلا ربخأ الأ :ذاعم لاق

 . 7«اولكتي نأ فاخأ

 انأ .ميهاربإ نب دمحم انأ ءدمحأ نب ركب وبأ ًالصتم هانربخأو
 هللادبع نب دمحم انأ ."”لخلا نب دمحأ نب ىلع انأ «تباث نب ىيحي

 انث «هللادبع نب ميهاربإ انث .يعفاشلا هللادبع نب دمحم انأ «يلماحملا
 ظافحلا نم اذه ىسوم وبأو هركذف ىميتلا ناميلس انث «هللا ذوع نب ذاعم

 ١ .ةريثك تافنصم هلو «رابكلا

 ًاخيش نوسمخو ةئامسمخ مهو 2"”(هخويش مجعم) باتك :اهنم

 «'”(يعفاشلا بقانم يف يلجلا حصنلا) باتكو «'*”تايعابسلا) باتكو

 باتك (”*ص) يف يراخبلا يف هلصأو (خ777/1؟ عماوجلا عمج) يف ةقايسلا هذهب وه )١(

 .(158) ثيدح (49) باب ملعلا

 .(41/4يكبسلا تاقبطو ١6١/4 ربعلا) (5)

 ريسلا) .خيش ةئامثالث نم رثكأ نع هيف ىور ءًامجعم هسفنل لمع :يبهذلا لاق (9)
16 ). 

 .(١ثيدحلاو نآرقلا يبيرغ يف عومجلا) هتسارد يف يوابرغلا هركذو (١قيلعت) رظنا (54)

 خيبوتلاب نالعإلا) رظنا (يعفاشلا مامإلا نع يلجلا ليلدلاب حصنلا) :يواخسلا لاق (5)
55”). 

 لدي



 باتكو «2'(قيدنزلا ىضفارلا هيلإ هبسن امم قيدصلا ةحاس ةءارب) باتكو

 . "”(بابشلا ىلع خويشلل بجي امو لادبألا ةلود)

 يلإ بتك :لاق رفظم نب مساقلا ءالمجم بتكلا هذهب ينربخأ دقو

 ينزاجأ هنأو «ينيدملا ىسوم يبأ ظفاحلا نم ءاهعيمج بتكلا هذه عمس

 .ةصاخ ةزاجإ هنع اهتياور

 «ةئامسمخو نينامثو ىدحإ ةنس .ناهبصأب اذه ىسوم ىبأ ةافو تناكو

 .هيلع هللا ةمحر
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 (9ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم باتك - *١6

 هماكحأو هعورف حاضيإو هدعاوقو هلوصأ نايبو
 ورمع يبأ ةمالعلا فينصت

 يروزرهشلا حالصلا نب نامثع نب [أ//4] نمحرلادبع نب نامثع

 . ىعفاشلا

 .هيلع فقأ مل )١(

 .هيلع فقأ مل (؟)

 يف طوطخم وهو (أ/5١١© سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (*)

 مقرب ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةروص هنمو «ةئيدملاب تمكح فراع ةبتكم يفو «ةيرهاظلا
 ماع ةرهاقلا يفو ءهه14١ ماعو ءه04١ ماع دنهلا يف رجحلا ىلع عبط )٠١١(

 ماع بلح يفو .ه١هال ماع يابمب يفو ؛يبلحلا دومحم ةعجارمب ه5
 ها87 ماعو ءه785١ ماع ةنيدملا يفو .خابطلا بغار دمحم ةعجارمب ؛«ه 0
 .يطاشلا تنب قيقحتب ءه94١ ماع ةرهاقلا يف ًاريخأو رتع نيدلا رون قيقحتب

 .0/5 ١/6/5 سسؤملا عمجملا)
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 ةرشع عنرأ ةنس يف هيلع يتءارقب ءراتهملا نباب فورعملا «يقشمدلا يعفاشلا

 يوارفلا ءايض نب عابس نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلاو «ةئامعبسو

 هيلع ًاعامس يناثلا .هللا همحر ءورمع وبأ هفنصم انأ :الاق ةزاجإ بيطخلا

 ىدحإ ةنس «ةسماخلا ىف ًاروضح لوألاو «ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس

 ءالمإ نم ًاسلجم ءًاضيأ اذه راتهملا نب هللادبع يبأ ىلع تأرقو «نيعبرأو

 .ةسماخلا ةنسلا ىف ءاروضح هنم

 :حالصلا نبا لاق ام هنمو

 «هللادبع وبأ مامإلا يدج وبأ انأ «معنملادبع نب روصنم انربخأ -

 انث ؛''”يمافلا دمحم نب 4 هللاديبع انأ . يباكشإلا ديعس دم يبأ نب ديعس انأ

 تتعمس لاق امهنع هللا يضر ةمرخم نب روسملا نع ؛ةكيلم يبأ

 ينونذأتسا ة ةريغملا نب ماشه ينب نإ» :لوقي وهو ربنملا ىلع 2 هللا لوسر

 نبا ديري نأ الإ «نذآ ال مث نذآ الف « بلاط يبأ نب يلع مهتنبا اوحكتي نأ

 ام ينبيري «ينم ةعضب يه امنإف «مهتنبا حكنيو يتنبا قلطي نأ بلاط يبأ

 هن ةبيتق نع ءهجام نبا ىوس «'"'ةتسلا ةمئألا هاور «اهاذآ ام ينيذؤيو ءاهبار

 ةقفاوملا ىلع

 ب  يدلاو اندشنأ :لاق  ىناعمسلا نبا ىنعي  رفظملا وبأ اندشنأ

 )١( تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو نامث (84”7) ةنس يفوت */١1758(.

 يف ملسمو 08770(2) ثيدح )١١١( باب حاكنلا باتك 5”١١( :ص) يف يراخبلا (؟)

 يف دواد وبأو 5544(«2 970 ثيدح )١68( باب ةباحصلا لئاضف باتك )١1407/5(

 باتك (548/0) يف يذمرتلاو )3١11١( ثيدح )١7( باب حاكنلا باتك (068/5)
 بقانملا باتك (917/0) يف ىربكلا يف يئاسنلاو (”857) ثيدح )5١( باب بقانملا
 (ه5) باب حاكنلا باتك ©0 يف هجام نباو ,.(5/87ا/0) ثيدح (ا!/5) باب

 .(1494) ثيدح
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 نم يمالسلا رصان نب دمحم ظفاحلا اندشنأ 2" ميركلادبع دعس ابأ مامإلا

 : هظفل

 :هسفنل نيسحلا نب سراف اندشنأ []

 ةياورلاهتدمب تبهذ يذلا ملعلا بلاطاي

 ةياردلاو ةياورلاب ةيانع لا اذ ةياورلا يف نك
 ةياهنهل سيل ملعلاف هعاروليلقلا وراو

 سداسلا يف هللا همحر «حالصلا نب ورمع يبأ خيشلا ةافو تناكو

 عبس ةئس هدلومو «ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةئس «رخآلا عيبر نم نيرشعلاو

 . هيلع هللا ةمحر لصوملاب «ةئامسمخو نيعبسو
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 ناهذألا ضور [برال؛] باتك ١55

 قاب 7 عما ع امال ف .
 ("7نآرقلا ريسفت يف نآمظلا ضوحو

2 

 دمصلادبع نب دمحم نب ىلع نسحلا يبأ نيدلا ملع ةمالعلل

 يواخسلا

 دقو .فهكلا ةروس ىلإ هيف لصو لب «همتي مل هنكل سيفن باتك وهو

 لاو ةرقبلا يتروسو «ةحتافلا ةروس ريسفت هيفو «لوألا دلجملا هنم عمس

 نب دمحأ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ .هفنصم ىلع .«نارمع

 يف «يلازربلا نب مساقلا دمحم َوبأ ظفاحلا :هيلع هأرقو «يزاريشلا نب دمحم

 «هتيقب ىنزاجأو ةريبك ةعطق هيلع هنم تعمسف «ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس

 :اذه يواخسلا نسحلا ىبأ خيشلا فيناصت نمو

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو تس (005) ةنس نابعش يف دلو )١(

 نيتنثا (087) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «قالخألا نسح ًافيفع ًافوصتم ناك :هيلعو

 .(( 0 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو

 .انيلإ لصي مل هلعلو (35؟7/5) تارذشلا يف دامعلا نبا هركذ (؟)

 فل



 (١)ةدافإلا ريفسو ةداعسلا رفس باتك 2 6

 ةيبدأ يجاحأو فيرصتو ءوحنو ةغل نم نونف ىلع لمتشي سيفن دلجم
 ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ ءانخيش هفنصم ىلع هعمسو «كلذ ريغو

 اذهو ءهتايورم عيمج ينزاجأ دقو «ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس «يرازفلا

 ةقايس مدقت دقو «'"'هددصب انأ ام طرش نم سيلو «ًادارطتسا هتركذ باتكلا
 .هللا همحر يواخسلا نسحلا يبأ مامإلا قيرط نم «ةريثك ثيداحأ

 :لاق

 انأو هيلع ئرق اميف هسفنل «يواخسلا نسحلا وبأ ةمّالعلا اندشنأ [0]
 يف داقولا بكوكلا) اهامس «ةديقعلا ىف ةنسح ةزوجرأ هسفنل ركذف ءرضاح

 :اهلوأ . "”(داقتعالا حيحص

 امهلأام ىلع للدمحلا

 لالجلا يذ هللا ةلص مث

 هللا الإ قلخلا هلإاملق

 اللاقام لقو ههبشتالو

 ءايشألل قلاخلا لوألا

 ًافوصومانهلإلزيملو

 لآلاو ىفطصملا يبنلا ىلع

 هاضر امهيفف مقتسا مث

2 

 ءانقف الب يقابلارخآلا

 ًافورعم هبو تركذ امب

 .توريب رداص راد رشن «يلادلا دمحم قيقحتب ءازجأ ةثالث يف عوبطم باتكلا )١(

 .هتسافنل هركذب درطتسا هلعلو ءراذتعالا فنصملا داجأ (؟)

 .هيلع فقأ مل (6

 ليوأتلاب هيزنتلا هدارم ناك نإف «هيبشتلا مهوت ال تافصلل ةتبثملا ةحيحصلا ثيداحألا (5)

 .قحلا وهف هيبشتلا يفن عم تابثإلا هب دارأ نإو «لطاب وهو ةرعاشألا بهذم وهف



 :اهنمو

 ًاظف ًاظيلغًامدف نكتالو

 او ميسجتلا ()0كمهوي

 ناسنإلا ىلع هللا معنأ ام

 اكالوم نم لضفلا ميظع ركذاف

 ؛تكيش نع قولخ لا جرخي ال

 ىده ءاش نمو ءاش نم لضي

 ردقو ءاضقب ءيش لكو

 :لاق نأ ىلإ

 نمزلا اذه يف ءرملا نأب ملعاو

 لفاحملا ىلع ىسأت نكت الف
 اتلهأذإ كلامعأ كرتف

 هاسنت الو بلقلا ىلإ رظناو

 دسحلا نير نمو لغلا سند نم
 قحلا ريغب يغبلاو ربكلاو

 ايرلاب تيلتبا اذإ لقو

 لذب اذ نكو لخبلا بناجو
 ””سع دقأبلق ةقرلادوعو

 ًاظفل ثيدحلا ىف تعمس اذإ

 [أ/70] اهيزنتلا كملع دق هللاف

 ناميإلا نم ىلعأةمعنب
 اكالوأ يذلل ًاروكش نكو

 ”ىدهو لالض دبعلاديب ام

 رشو ريخ نم ثدحيام لكو

 نتفلانمهنكمأنإرفي

 لزانملا لضفأ تقزر دقف

 اتلمأام لك كردت كاذل

 هسكام لك نمًارهطم

 دسجلا حالصإ بلقلا حالص يفف

 قلخلا لقأل راقتحالاو

 ارو نم هلا نيع سفناي
 لخبلأا ءاد نود ءاد لكف

 اسع هايالب نم وجنت كاسع

 )١( ةياهنلا) رظنا .بلصو دتشاو سبي وأ ملظأ يأ */ 2778والصحاح١١4/7(.

 .اهتابثإ ىلع ةرعاشألا رصتقي يتلا تافصلا يه هذه (؟)

 ىلإ مهلوأ نم هللا لسر تقفتا دقو :هيلعو انيلع هللا ةمحر ميقلا نبا مامإلا لاق (9)

 هنأو ءءاشي نم يدهيو ءءاشي نم لضي هناحبس هنأ ىلع مهيلع ةلزنلا هبتكو «مهرخآ

 ديب ال هديب لالضإلاو ىدهلا نأو ءهل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هدهي نم

 .هردقو ؛هناحبس هلعف لالضإلاو ةيادهلاف «يدتهملا وأ لاضلا وه دبعلا نأو ءدبعلا

 ١١79(. :ص ليلعلا ءافش) .هبسكو دبعلا لعف لالضلاو ءادتهإلاو



 «ةرخآلا ىدامج رشع يناث يف «يواخسلا ةافو تناكو ءاهتيقب ركذو

 .هيلع هللا ةمحر «ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس
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 000 ا! يف امم ةراتخملا ثيداحألا باتك 5
 دحن يف سب ن - 9

 هللادبع ىبأ رثكملا ظفاحلل

 توعنملا "'يسدقملا نمحرلادبع نب دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم

 . هللا همحر ءايضلاب

 بيترت ىلع مث مهنع هللا يضر ةباحصلا ديناسم بيترت ىلع وهو

 صاعلا نب ورمع نب هللادبع دنسم ءانثأ ىلإ هيف لصو ءمهنع ةاورلا
 تادلجم سمخ يف عقي ءاءزج نيعبسو فين يف كلذو ءامهنع هللا يضر

 .ديزأو رابك

 وبأ :ةاضقلا يضاق انخيش «ءدحاو ءزج ىوس هعيمج هيلع هعمس دقو

 اذه نيدلا ءايض ظفاحلا ناكو «يسدقملا دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا

 تعمسو ءءزج فلأ وحن هيلع عمس هنأ ناميلس انخيش ركذف ءهتلاخ جوز

 «هتيقب يل زاجأو «هنييعت نآلا ينرضحيال ءدحاو ًاءزج هيلع باتكلا اذه نم

 نب ىسيع نب دمحم [براله] يبأ ىلع «هنم رشع سماخلا ءزجلا تأرقو

 دمحم نب دمحأ ركب يبأ ىلع ءرشع سداسلا ءزجلاو «معطملا نمحرلادبع

 نب دمحم هللادبع يبأ ىلع «نيعبرألاو عباسلا ءزجلاو ءيتشدلا

 يف ةطوطخم ءازجأ هنم (|/04 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 (ق595) هلماكب 86عومجملاو 1١118(  م9) ق (ه/١1عومجملا) نمض ؛«ةيرهاظلا

 ءيمكحلا يدهم «يرمعلا هللادبع :لبق نم (ريتسجام) مامإلا ةعماج يف تققح

 ماع ةكمب ةضهنلا ةبتكم يف تعبطو (ه5٠١) ماع « يناطحقلا جارفو «بيهلا دمحمو

 .(187 585/١ سسؤملا عمجملا) .شيهد نبا قيقحتب (ه151)

 .عيطم دمحم /د هركذ و (170 - 177/77 ريسلا) رظناو «هتمجرت تمدقت فورعم مامإ (؟)

 )316”  ١9"(. هيرنتلا رظنا

1 



 ءدحاولادبع يبأ ظفاحلا نم مهعامسب ءضوع نب رمع نب نمحرلادبع
 سنأ دنسم نم «رخاوألا ةعبرألا ءازجألاو .لوألا ةسمخلا ءازجألا تأرقو

 ءًاءزج رشع ةثالث يف «باتكلا ةيقب بيترت نع درفم وهو «"''هنع هللا يضر
 «هفلصم نم ؛هنم ردقلا اذهل هعامسب ءروكذملا نمحرلادبع نبا ىسيع ىلع

 هيلي يذلاو ءرشع عباسلا ءزجلا هنم هفنصم ىلع ًاضيأ ىسيع عمس دقو
 سماخلاو «نيعبرألاو يداحلاو «هيلي يذلاو «نيرشعلاو يناثلاو «نيرشعلاو

 باتكلا لوأ نم «هيلع ًاضيأ يتشدلا عمسو «نيسمخلاو يداحلاو «نيعبرألاو

 يل ازاجأو ءهرشع سداسلاو ءرشع ثلاثلا ءزجلاو «نماثلا ءزجلا رخآ ىلإ
 ءازجأ ةثالث «باتكلا اذه نم ىبهذلا ظفاحلا ىقتنا دقو «ةرم ريغ امهتايورم
 ناميلس ؛لضفلا يبأ يضاقلا ىلع اهتعمسو ؛هثيدح يلاوع نم رابك
 00 .قيفوتلا هللابو هللا همحر
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 (')ةنجلا ةفص باتك - 47
 هللادبع ىبأ ظفاحلل

 «يناثلا ءزجلا لوأ نم ةعطق ىوس هب ينربخأ .عازجأ ةثالث يف اذه

 انخيش اهيلإ راشملا ةعطقلابو ءروكذملا نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأ

 «دحاولادبع نبا ظفاحلا انأ :الاق امهيلع ًاعامس .«ناميلس نيدلا ىقت ىضاقلا
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 .أطخ وهو (امهنع هللا يضر) لصألا يف )١(

 ءءازجأ (0) رخآ لقو ءءازجأ (”) يف هنأ لقنو ءهتسارد يف عيطم دمحم /د هركذ (0)

 فلؤملا ىلع تئرق (84  الال) ق )5*١( عومجم «ثلاثلا ءزجلا هنم ةيرهاظلا يفو

 فحتملا يف ةخسن هنمو (ه51/7) ةنس فلؤملا يخأ نبا عامس اهيلعو (ه575) ةنس
 ثدحم ةريس يف (””*7 نييبتلاو هيونتلا) رظنا )0/١484( اديف ناكيتافلاو «يناطيربلا

 .يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلا ماشلا
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 )١( رانلا ةفص باتك 2 6

 نيأزج يف هل
 دجأ ملو «نظلا بلاغ يف ًاعامس «ناميلس لضفلا وبأ هب ينربخأ

 لوألا ءزجلا تعمس ينأ ينظو ءطقف يناثلا ءزجلا عامس ىوس ًاديقم يدنع

 يلو ءهفنصف ىلع باتكلا عمس امهنم لكو ؛يتشدلا ركب يبأ ىلع وأ «هيلع
 .ةزاجإ امهنم
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 باحصألا بس نع ىهنلا باتك ١68

 هل (0باقعلاو مثإلا نم هيف امو

 «نسح باتك وهو .هفنصم نم هعامسب ؛ىتشدلا ركب ىبأ ىلع هتأرق

 .دئاوفو ةريثك تاياكح ىلع لمتشي

 (9ديناسألا يلاوع باتك - .٠"

 ةنسحلا وأ ةحيحصلا ةينامثلا يهو

 )١( نييبتلاو هيونتلا» .نآزج هنأ لقنو ءعيطم دمحم /د هركذ 74”(.

 يف طوطخم وهو (ب/7١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاخلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)
 ةبتكم يف ةروصم هنمو (4!/ - )7١ قالال يف "0 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا

 راد ةبتكم يف عبط 45١/9( سسؤملا عمجملا) هيلعو انيلع هللا ةمحر ءدامح خيشلا

 يبأ نب دومحم دمحم وبأ هذيملت هبتك :لاقو عيطم دمحم /د هركذ «تيوكلا/ ةبورعلا
 هيلعو ءءايضلا طخب عامسلاو (ه541) ةنس هيلع هعمسو «يتشدلا ناردب نب مساقلا

 .("8؟ نييبتلاو هيونتلا) .ليلخلاو «ةرهاقلاو «قشمدب تاعامس

 «ةيرهاظلا يف طوطخم :يلشعرملا لاق (457/7 سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ()
 ظفاحلا ثيدح يلاوع نم) ناونعب ءزج هنمو (185 - 199) ق١٠ يف )١4/68( نمض
 عمجملا رظنا )١  ١17( قا يف ١/١5( عومجملا) نمض (يسدقملا نيدلا ءايض
 .(”8# هيونتلا) .عيطم دمحم /د هركذو (77١١ت 477/5 سسؤملا

 فول



 ١  2لئاضف باتكو القرآن)١(
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 ('9تاقفاوملا ثيداحألا نم ءزجو 2

 يبأو .يدقعلا رماع يبأو ءءاطع نب باهولادبع يف) :دمحأ مامإلل

 وهو .(سراف نب رمع نب نامثعو «يفنحلار كب يبأو «سودقلادبع ةريغملا

 .ريبك ءزج
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 (”)دمحأ مامإلا تاقفاوم نم رخآ [1/75] ءزجو - *5٠

 نب ناميلسو «يمشاهلا دواد ند ناميلس 2( ىيسلايطلاو «دواد ابأ هيف

 برح
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  - 4(”كرتلا جورخ ركذ يف ءزجو
 ركذ يف ءزجو ءراعشأو تاياكحو «لاوع ثيداحأ :هيف ءزجو

1 5 
 ةحفاصملا '.

 ريسلا) يف يبهذلاو (|/45 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 (494/' سسؤملا عمجملا).ءزج يف وه :لاقو (نآرقلا لئاضف) ناونعب (18/7*
 .(47”07 هيونتلا) ءزج هنأ لقنو «عيطم دمحم /د هركذو

 ١85(. مقر ه7 هيونتلا) .ءزج هنأ لقنو ءعيطم دمحم /د هركذ ام هلعل (؟)

 ءايضلا ىلع ينارحلا معنملادبع نب دمحم هخسان هأرق «ءعيطم دمحم /د هركذام هلعل ()

 .("ه5؟ هيونتلا) رظنا (ه5175) ةنس

 .ملق قبس واولا لعلو (يسلايطلاو) لصألا يف اذكه (4)

 .("147 هيونتلا) ءزج يف (كرتلا لاتق) ناونعب عيطم دمحم مد هركذ (80)

 -باحصأ بقانم اذه نيدلا ءايض ظفاحللو] هصن ام شماهلا يف هتلابق خسانلا بتك )١(

2١ 



./ 

 اهلك

(00 

 فق

 فيلا

2 

 (")ملسم نع ةاورلا ركذ هيف ءزجو - ٠"
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 ("”رصم ثيدح يلاوع نم ءزجو - 5
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 (”اناطيش كسمأ نم ثيداحأ قرط هيف ءزجو -
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 (؟7ةتسلا ةمئألل تاحفاصملاو يلاوعلا نم لوألا ءزجلاو - ؟

 اهب ىنربخأ ءروكذملا دحاولادبع نب هللادبع ىبأ فيناصت نم كلذ لك

 .هنم هعامسب «ةءارقو ًاعامس «ناميلس لضفلا وبأ انخيش

 «ةيخونتلا اجنملا نب رمع نب دمحأ نب دمحم تنب ةمطاف دمحم مأ ....«ثيدحلا

 «ضرألا هجو ىلع هنع ثدح نم رخآ يهو (ةزمح نب ناميلس يضاقلا نم اهتزاجإب

 نبأ ةءارقب ءركب وبأ اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ءازجأ ةعبرألا عمسو ءهنم اهعامسب
 ءزجلا اهيلع تعمسو «ةئامنامثو نيتنثا ةنس «ةجحلا يذ ثلاث نينثالا موي ...ءرجح

 نم اهتزاجإب ءءايضلا جيرخت ةعبرألا نئسلا باحصأل يلاوعلا لادبألا نم عباسلا
 رمغلا ءابنإو 97 - 45/4 ءاسنلا مالعأ) رظناو [يدنشقلقلا نمحرلادبع بتكو .يضاقلا

01/5 

 «ةدعقلا يذ نم طسوألا رشعلا «ءاثالثلا موي فلؤملا ىلع ئرق «عيطم دمحم /د هركذ

 .(”78  "”ا“4 هيونتلا) .ه5١5١ مزح نبا راد /يردنكلا قيقحتب عبط (ه5109) ةنس

 ركب يبأ نب دمحأ نب هللادبع ركب يبأ طخب ةخسن هنم «عيطم دمحم /د هركذ ام هلغل

 هيونتلا) رظنا .(185 - 9١ل5) قى ("م) عومجم ةيرهاظلا «يسدقملا ميهاربإ نب دمحم

 68١(. مقر "89

 .هيلع فقأ مل

 رياغ دقو (؟87 هيونتلا) .ةسمخلا ةمثألا تاقفاوم عيطم دمحم /د ركذو هيلع فقأ مل

 .يئالعلا امهنيب

 ىف



 ('")ركسملا مذ باتك 2 69
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 (")اضيأ هل صاصتخالاو ةدشلا نم هيف امو

 ظفاحلا انأ :لاق يتءارقب معطملا نمحرلادبع نب ىسيع امهب ينربخأ

 ىلإ «ءصاصتقالاو فقوملا باتك لوأ نم ىوس ًاعامس «دحاولادبع نبا
 .ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإف ءسمشلا وند يف دادقملا ثيدح
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 (29هل داهجلا لئاضف باتك ١

 نمحرلادبع يضرلا نب هللادبع ةنبا بنيز هللادبع مأ ىلع هتأرق
 : ةئم اهعامس «ىسدقملا

 رمع نب دواد نب دمحم هللادبع ىنأ ىلع هتأرق هثيلح ىلاوع نم ءزج
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 (©هل ليذح نب دمحأ مامإلا مالك نم ءزج - 7
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 سسؤملا عمجملا .(ب/؟55 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 ,(7ا"#1 هيونتلا) . عيطم دمحم د هركذو «<2/"

 .81”0 هيونتلا) .عيطم دمحم /د هركذو (474/5 سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (؟)

 هيونتلا) رظنا )١97( ق (79) عومجم ةيرهاظلا يف ةخسن هنم عيطم دمحم /ذ هركذ (6)

 ةفياخل

 .هيلع فقأ مل (84)

 ففر



 (١)١هل ةسمخلا ةمئألا تاقفاوم هيف ءزجو - 23

 ءامهل هعامس «ةءارقو ًاعامس غي يتشدلا دمحم نب دمحأ امهب ينربخأ

 :ًاضيأ هنم

 دحاولادبع نب دمحم انأ ءمكاحلا ةزمح نب ناميلس انربخأ 2 ١

 نب دحاولا دبعو .'”يلجعلا دومحم نب دعسأ حوتفلا وبأ مامإلا انأ «ظفاحلا
 «ةينادزوجلا هللادبع تنب ةمطاف انأ :لوألا لاق «ناهبصأب ينالديصلا مساقلا

 نب هللادبع نب دمحم انأ :الاق يفقثلا دحاولادبع نب رفعج انأ :يناثلاو

 نب ديمح نب رفعج انث «يناربطلا دمحأ نب ناميلس انث :©""ةذير
 يدج ينثدح «(*”يراصنألا دعس نب لالب نب جزيد نب خوّرف نب ميركلادبع
 كلام نب سنأ ينارأ) :لاق '”يندملا لضفم نب نابأ نب رمع يمأل
 هدي ىلع بصو «هراسي ىلع اهعضوف ةوكر ذخأ ءءوضولا هنع هللا ىضر

 ءًاثالث ًاثالث ًاضوتف «ىنميلا هدي ىلع «ةوكرلا رادأ مث «ًاثالث امهلسغف ىنميلا
 اي :لاق مث هحامص حسمف ءهخامصل ًاديدج ءام ذخأو ءثالث هسأرب حسمو

 دقو ينافك دق :[ب/ا/5] تلقف ؟كيلع ديعأ وأ تمهفو تيأر له مالغ

  عقو «بيرغ ثيدح اذه (أضوتي 6 هللا لوسر تيأر اذكه :لاقف ءتمهف

 هخيشو «ةياورلاب يناربطلا هنع درفنا اذه ديمح نب رفعجو ءايعاست يل
 .ملعأ هللاو :©"0امهيف ملكت نيمدقتملا نم ًادحأ دجأ ملو «فرعي ال لوهجم

 .عيطم دمحم د هركذ .("81 هيونتلا) . عيطم دمحم مد هركذ )١(

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «.ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع سمخ )0١6( ةنس دلو (9)

 يناثلا )56١/9/57( يف ناهبضأب يفوت «فيناصت هل ةيعفاشلا ةمثأ نم ناك :هيلعو
 0( تقذملا ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتس ةنس ءرفص نم نيرشعلاو

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو تس ("47) ةنس يف دلو (6)
 يف درفتو ارهد رمع «هريغ نم عمس هنظأ امو «يناربطلا مساقلا يبأ نم عمس : : هيلعو

 .(0246/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأ (440) ةنس ناضمر يف يفوت ءايندلا

 .(058/6بيطلا حفن) رظنا (4)
 .(051/5 بيطلا حقن) رظنا (9)

 نأل ءامهلاوحأ نع يأ (امهنع ملكت) :هللا همحر فنصملا لوقي نأ قدألا نإ لوقأ (5)

 .امهتياور يف حدقي امب امهيف حدقلا ىلإ ةلالد برقأ (امهيف ملكت)

 فن



 انأ ءدمحأ نب دمحم انأ «دحاولادبع نبا انأ ناميلس انربخأو 2 7

 انث ءرفعج نب هللادبع انأ «ظفاحلا ميعن وبأ انأ ءاروضح دمحأ نب نسحلا

 تعمس :لاق نامهط نب ىسيع انث «ميعن وبأ انث . "”للادبع نب ليعامسإ
 بذك نم» :لوقي 2 هللا لوسر ناك :لوقي هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 طرش ىلع حيحص دانسإ اذه ؛رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع
 ("”يراخبلا .٠

 دحاولادبع نب دمحم انأ ءىتشدلا دمحم نب دمحأ انربخأ “7/١١

 انأ ,؟زازقلا نمحرلادبع انأ ؛«"””ىلوقاعلا نسحلا نب دمحأ انأ «ظفاحلا
 نب نيسحلا انث ءيدهم نب دحاولادبع انأ :©ىنادمهلا دمحم نب فسوي

 نب ماشه نع «ةنييع نبا انث «ىنثملا نب دمحم ىسوم وبأ انث ؛ليعامسإ
 ىلإ ءاج امل هيلي ّيبنلا نأ) :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع

 .(اهلفسأ نم جرخو ءاهالعأ نم اهلخد ةكم

 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامو نيعستلا (140١)”ةنس دودح يف دلو «يدبعلا رشب وبأ )١(

 ناك :ميعن وبأ لاقو «ةقث وهو هنم انعمس .:امهيلعو انيلع هللا ةمحر متاح يبأ نبا لوق

 ريسلا) .ةرجهلا نم :نيتئامو نيتسو عبس (؟519/) ةنس تام .ءاهقفلا ظافحلا نم

*1/1). 

 :ص) رظناو )٠١8( ثيدح (”8) باب ملعلا باتك (19 ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)
0 

 ردصتو مركلا يبأ ىلع تاياورلاب الت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «سابعلا وبأ ()

 نامث (568) ةئس ةيورتلا موي تام «ةدعو زازقلا روصنم يبأ نع ثدحو ءارقإلل

 1 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو

 ءانظ ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيسمخو ثالث (40) ةنس يف دلو «يميرحلا روصنم وبأ (5)
 بلقلا ميلس ًاددوتم ًاحلاص ًاخيش ناكو «ةخيشم هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 ةنس «لاوش عبار )088/1١/4( يف يفوت «هنيعي امب ًالغتشم ءاروبص قالخألا نسح
 59/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو سمخ

 بيطخلا ركب وبأ هيلع ىقتنا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناورهملا مساقلا وبأ ()
 «ةلقنلا تاقث نم ناكو يل عقت مل ءازجأ ةثالث نوريخ نباو ةروهشم ءازجأ ةسمخ

 نم ةئامعبرأو نيتسو نامث ةنس «ةجحلا يذ نم رشع عبار (458/15/14) يف تام

 55/١48"(. ريسلا) .ةرجهلا

 11ه



 نب دمحأ انأبنأ « ىتءارقب بلاط ىبأ نب دمحأ اذه نم ىلعأ هانربخأو

 انأبنأ ءًاعامس ساحللا نب دمحم نب دمحم انأ ,'"”يناتسراملا بوقعي

 .هركذف .يدهم نب دحاولادبع انأ . يرسبلا دمحأ نب ىلع

 ,*يذمرتلاو ك9دواد وبأو ."'ولسمو ,"”يراخبلا هاور

 . ةيلاع

 ًاعامس دحاولادبع نبا اندشنأ :لاق ىتءارقب ةزمح نب ناميلس اندشنأ
 .هباتك ىف ىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :لاق هيلع

 :هسفنل اندشنأو [13]

 همهو ةيادهلا قرط نع لض ذإ همذب ثيدحلا ملع ًادصاق اي
 هملعو ثيدحلاهقفاهلجأو ةريثك تملع امك مولعلا نإ

 همهس يلاعملا يف مهس متأف ظقيت هيفو هبلاط ناك نم

 همكح انع ذشو يبنلا نيد مقتسي مل هلهأو ثيدحلا الول

 همف ةطيسبلا يف مهف لكأف 6 قلذحتم انلوقب بارتسا اذإو

 ىدامج نم نيرشعلاو سداسلا ىف «هللادبع ىبأ ظفاحلا ةافو تناكو

 .ةئامسمخو نيتسو عست ةنس هدلومو «ةثامتسو نيعبرأو ثاللث ةنس «ةرخآلا

 عرولاو نيدلا عم «نأشلا اذه يف هرمع ىنفأ دقلف «هيلع [أ///] هللا ةمحر

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو سمخ (0140) ةنس دلو «يفوصلا سابعلا وبأ )١(

 تام «حيحص هعامسو ؛ًأرمعم ًاريخ ًاحلاص الجر ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 .07/10/6* ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (58) ةنس .ةجحلا يذ يف

 .(9١1الا/ل) ثيدح )4١( باب جحلا باتك ١5”( :ص) يف (؟)

 .(1؟04 - ؟5؟15) ثيدح (*9/) باب جحلا باتك (918/59) يف“ (9)

 .(1459) ثيدح (48) باب كسانملا باتك (5//5) يف (:4)

 .(868) ثيدح ("0) باب جحلا باتك )/3٠٠١( يف (5)
 .(1/4551) ثيدح (؟915) باب جحلا باتك (5/5!4) يف (5)

 ا



 «هئازجأو هبتكب نمزلا اذه ىلإ نوثدحملاو «هفيناصتب سانلا عفتناو «ناقتإلاو

 .هيلع هللا ةمحر ءريثك ًاملع ماشلا ىلإ مجعلا دالب نم لقنو
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 ىفتقملا ثيدحلا حرش باتك 2 4
 ('0495 ىفطصملا يبنلا ثعبم يف
 نيدلا باهش ةمالعلا مامإلا فينصت

 «يعفاشلا يسدقملا ميهاربإ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع دمحم يبأ

 نب دواد نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ هب ينربخأ '"'ةماش يبأب فورعملا
 انأ :لاق هيقابب ةزاجإو ءهنم لوألا فصنلل هيلع ىتءارقب «"”ىلضافلا رفاظ

 :عومسملا ردقلا نم هنمو ءهيلع ًاعامس هفنصم هعيمجب

 هللادبع وبأ انأ ءىسوطلا دمحم نب ديؤملا نسحلا وبأ انأبنأ -

 نب ميهاربإ انأ «يدولجلا دمحأ وبأ انأ «يسرافلا رفاغلادبع انأ «يوارفلا

 نبا انأ ء.حرسلا نب ورمع نب دمحأ رهاطلا وبأ ينثدح ءملسم انث «نايفس

 ةشئاع نأ «ريبزلا نب ةورع ينثدح .باهش نبا نع «سنوي ينربخأ .بهو
 نم هيو هللا لوسر هب ئدب ام لوأ) :تلاق اهنأ هتربخأ اهنع هللا يضر

 قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكف «مونلا يف ةقداصلا ايؤرلا يحولا

 . يحولا ئدب يف همامتب ثيدحلا ةيقب ركذو .(حبصلا

 ثالث ةنس «يرازفلا ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ ًالصتم هانربخأ

 ١159. :ص (ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ ()

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو عست (ه9494) ةنس دلو (0)

 أرق «فيناصتلا بحاص خرؤملا يوحنلا ئرقملا نيدلا باهش دهتجملا ةمالعلا :هيلعو

 ةنس «ناضمر رشع عسات (110/4/14) يف يفوت ءًأريخ ًاعضاوتم ناكو ؛تاءارقلا

 .(*3*/# ربعلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيتسو سمخ

 ١///89(. توحلا ط دييقتلا ليذ) رظنا (9)
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 انأ :اولاق هريغو حالصلا نب نامثع ورمع وبأ ةماعلا انأ :لاق ةئامعبسو
 .هركذف «ديؤملا

 نع «ءاعامس رفظم نب مساقلا نيتجردب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 يبأ انأ «باهولادبع ورمع وبأ انأ «سابعلا نب نسحلا انأ «ةدنم نب دومحم

 نب سنوي انث ءورمع نب دمحأ رهاطلا وبأ انأ «ةلئم نب هللادبع ونأ

 باهش نبا نع «ديزي نب سنوي ىنربخأ ء«بهو نب هللادبع انث .ىلعألادبع

 اهنع يضرو كلو ّيبنلا جوز ةشئاع نأ «ريبزلا نب ةورع ينثدح .يرهزلا

 ايؤرلا يحولا نم ِكَو هللا لوسر هب ئدب ام لوأ ناك) :تلاق هتربخأ
 ببح مث «حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايفر ىري ال ناكف .مونلا يف ةحلاصلا

 ًالدب قيرطلا هذه يف انل عقوف .هلوطب ثيدحلا ةيقب ركذو .(ءالخلا هيلإ

 رشع عسات يف اذه ةماش يبأ مامإلا ةافو تناكو . نيتجردب ًايلاع ''”ملسمل

 نيعستو عست ةئس هدلومو «ةثامتسو نيثكسو سمخ ةئس «ءناضمر رهش

 :ًاضيأ اهنم «ةديفم ةعيدب برالا/ل#اهلك هفيناصتو «ةئامسمخو

 ."”(ريغصلا ةلمسبلا) باتكو ءدلجم ىف ””!(ريبكلا ةلمسبلا) باتك
 ف هاا لا 5 ٠

 باتكو «' (زيزعلا باتكلاب قلعتت مولع ىلإ زيجولا دشرملا) باتكو

 ىلإ يراسلا ءوض) باتكو ,؟0(ءارسإلا ةيآ ريسفت يف ىرسملا رون)

 عدبلاراكنإ ىلع ثعابلا) باتكو 0"2(لجو و رع يرابلا ةيؤر ةفرعم

 )١( يف ملسم هجرخأ )14/1١( ثيدح (7) باب ناميإلا باتك )587؟  158(.

 يف ةخسن هنم ١8«2 :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ (؟)

 )4١9/01(. مقرب ةيمومعلا قشمد يفو (516) يعفاش هقف (781) مقرب ةيرهاظلا
 يف ةخسن هنم .418 :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ ()

 .077017) مقر يتبرتسش يفو (0/184) ثلاث «ناكتافلا

 يف عوبطم 218 :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ (5)

 .رايط قيقحتب (ه796١) ةنس «توريب

 يف ةخسن هنم 2١19 :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ (©9)

 0 مقر يتبرتسش

 قيقحتب عوبطم 219 :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ )١(

 .نايبلا وبأ
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 لاعفأب قلعتي اميف لوصألا نم ققحملا) باتكو .'”(ثداوحلاو

 ةبطخ) باتكو :؛ "كلذ هبشأ امو كاوسلا) باتكو ."”(ِو لوسرلا
 ةديصقلا حرش) باتكو :'*”(لوألا رمألا ىلإ درلا يف لمؤملا باتكلا
 اهمظن يتلا ةيوبنلا ةعبسلا دئاصقلا حرش) باتكو ؛ يسطارقشلل (*0(ةيوبنلا
 ىدهلا وبأ هدلو هيلع فيناصتلا هذه عيمج عمس دقو '”(يواخسلا
 ًادارطتسا بتكلا هذه تركذو ؛هيوري ام عيمج اذه يل زاجأو ءدمحأ

 .قيفوتلا هللابو ءدئاوفلا نم اهيف امل
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 (")راكذألا يف رايخألا راعشو راربألا ةيلح باتك 5
 نيدلا يحم ينايرلا ةمالعلا فينصت

 يواونلا نيسح نب نسح نب يرم نب فرش نب ىيحي ايركز يبأ

 )١( ةنس «ةيارلا راد /روهشم قيقحتب عوبطم )١41١ه(.

 دومحم هققح 27١ :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ (0)

 .(ةلاسر) حلاص

 يف ةخسن هنم 2194 :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ فيفإ

 ًافلؤم (”8) ركذ ام ريغو (707) مقرب يتبرتسش )5/١584( مقرب ثلاث «ناكتافلا

 .(54 ١١ص عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا) روهشم ةسارد يف اهرظنا

 نمض عبط 2ك" :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعايلا) باتكل هتسارد يف روهشم هركذ )0

 .نيدلا حالص قيقحتب تيوكلا يفو ("4 - )1١9/7 مقرب ةيرينملا لئاسرلا عومجم

 اهركذ :يلشعرملا لاق 187/١( سسؤملا عمجملا) يف دانسإلا اذهب ظفاحلا اهركذ (5)
 حدم يف ةيسيطارقشلا ةيماللا ةديصقلا اهمساو (أ/87١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا

 رئازجلا يف ةطوطخم (يدمحملا رخفلا يف ىدهلا طمس) ًاضيأ ىمستو ؛«ةيربلا ريخ
 1 .(( ص141 مقرب ةيرهاظلا يفو «تيراج 77 (10778) مقرب

 باتكل هتسارد يف روهشم هركذ (ةيوبنلا دئاصقلا حرش يف ةينسلا دصاقملا) ناونعب يه (5)

 مقرب لوأ «سيراب ةبتكم يف ةخسن هنم ١18« :ص (عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا)

 .(م147/0

 :يلشعرملا لاق ١15١/١( عمجملا) يوونلل راكذألا نم ةعطق :رجح نبا ظفاحلا لاق (0)
 -نم ةبختنملا راكذألا) لماكلا همساو (ب/١#7 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ

 ا



 هناوضرب هللا هدمغت ''”ىعفاشلا

 يقشمدلا دواد نب ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأ مامإلا هب ينربخأ

 «هيقابب ةلوانمو .هرخآ نم ىرخأو هلوأ نم ةعطقل هيلع يتءارقب «يعفاشلا

 يواونلا ايركز ونبأ هفلصم هعيمجب انأ :لاق هنع هتياور يف نذإلا عم

 : باتكلا رخآ نم عومسملا ردقلا نمو «هيلع ىتءارقب هللا همحر

 يسلب وي نب ما وب يس انربشخل (9 لئانلا فسوي مب دلاخ ءاقبلا وبأ ظفاحلا انخيش انربخأ

 نب نيسحلا مساقلا وبأو .« سنوي روصنم وبأو «هللادبع بلاط ونبأ انأ :لاق
 8 ا #0 د

 0 ا ا ا ا «ةزمح ىلعي وبأو "٠ هللا ةبه

 قفل

 فيفا

 يف

 ءه17١؟ ماع ةرهاقلاب ةينميملا ةعبطملا يف اهلوأ ةريثك تاعبط عبط (راربألا ديس مالك

 ماعو (ه48١) ماع يبلحلا ةعبطم يفو (ه5١) ماع ةيريخلا ةعبطملا يفو

 (ه5١:) ماع ثارتلا ءايحإ راد هتروصو «ءنالع نبا حرش رصتخم هيلعو (ه1١/؟)

 ةفرعملا رادو (ه١10١) ماع ةيملعلا بتكلا رادو (ه0٠1١) ماع يبرعلا باتكلا رادو

 )١5054( ماع نآرقلا مولع ةسسؤم يف عبطو (ه401١) اع ركفلا رادو (ه501١) ماع
 اهنم ةريثك هتاعبط ١1١0/١( سسؤملا عمجملا) خلإ. . .وتسم نيدلا يحم قيقحتب

 .هريغو ققحملا
 نم ةئامتسو نيثالثو ىدحإ )58١( ةنس مرحملا يف هدلوم «يناروحلا يمازحلا

 ملعلا رشنو فينصتلاو لاغتشالا مزال :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا

 هنوتفو ثيدحلل ًاظفاح ناك :هللا همحر راطعلا نبا لاق «مايصلاو داروألاو ةدابعلاو

 . يف هللا ةمحر ىلإ لقتنا .ءبهذملا ةفرعم يف ًاسأر هليلعو هحيحصو هلاجرو

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو تس ةنس بجر نم نيرشعلاو عنارلا 7/8/1 5)

 .(1510/4 1407/4 ظافحلا ةركذت)

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو سمخ (6488) ةنس دلو ءىقشمدلا يوغللا

 يف يفوت ءاظقي ًامهف ناكو «ثيدحلا يف مدقتو لوصألا لصح :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .008/# ربعلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيتسو ثالث (557) ةنس ىلوألا ىدامج خلس

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئثامسمخو نيثالثو عضب ةنس دلو «ءيرصص نبا

 ريغ نم لأسي ناك :يلازربلا لاقو ءدلجم يف ةخيشم يلازربلا هل جرخ :هيلعو انيلع
 الإ عيمستلاب حش هيف ناك :مالس نب دمحم لاقو ءهنامز يف ماشلا دنسم وهو «ةجاح

 ثلاثلا )#575/1١/9( ىف تام «.ةنامأو ثيدح تيب نم وهو ءايندلا نم ضرعب

 .(787/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيرشعو تس ةنس «مرحملا نم نيرشعلاو

 فر



 نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انأ :اولاق ''"ليعامسإ رهاطلا وبأو
 نب دمحم انأ «ينيسحلا ميهاربإ نب يلع مساقلا وبأ فيرشلا انأ ءركاسع
 نب ديعس انث ء«رهسم ونبأ انث ءجرفلا نب , مساقلا وبأ انأ "”ناولس نب يلع

 رذ يبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع ءديزي نب ةعيبر نع ءزيزعلادبع
 كرابت هللا نع «مالسلا هيلع ليربج نع كلو هللا لوسر نع ءهنع هللا يضر

 مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي» :لاق هنأ ىلاعتو

 .همامتن ثيدحلا ةيقب ركذو «اوملاظت الف امرحم

 ءرفظم نب مساقلا [أ/78] نيلجرب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأ دقو

 نب ميحرلا دبعو «يلجبلا بويأ نب دمحمو ءىرصص نب دمحم نب دمحأو

 اعامس ةباسنلا ركاسع نب دمحأ نب دمحم يبأ مع انأ :لوألا لاق «ةملسم
 ءمراكم نب نمحرلادبع نب هللا رصنو «هيومح نب رمع نب هللادبعو ءةرم ريغ

 انأ :ىناثلا لاقو «ةثلاثلا ىف اروضح ء«هيبأ نب دمحم نب زيزعلا دبعو

 قيتع انأ :نارخآلا لاقو ءًاعامس لاله نب نمحرلادبع نب دحاولادبع
 نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انأ :مهتتس اولاق ءرضاح ريخألاو يناملسلا

 .(ح) .همامتو مدقتملا هدنسب هركذف «ركاسع

 نب دمحم نب دمحم رصن وبأو ءركاسع نب مساقلا ًاضيأ ي ىنربخأو

 نب دواد نب دمحأ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ همع نبا ن نباو «يزاريشلا

 نب دمحأ نب هللادبعو «مكاحلا ظفاحلا نب نسحلا نب هللادبعو ءرمع

 هطخب لزانلاو يلاعلا بتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يطامنألا هللادبع نبا )١(
 ءايشألا طبضو ةريثك راثآو ةديفم عيماجم هل «بلطلا يف غلابو لوصألا لصحو قينألا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عست (519) ةنس بجر يف تام ءايرعشأ ناكو
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 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامئالثو نيتسو نيتنثا (57) ةنس يف دلو «هللادبع وبأ (؟)
 نم كلذ عمس اهعم امو رهسم يبأ ةخسن ىوس ءيش هنع سيل :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامعبرأو نيعبرأو عبس (441) ةنس ةجحلا يذ يف تام «يميمتلا رفعج نب لضفلا

 .(177//5419 ريسلا) .ةرجهلا

 فرقت



 «دارزلا نب دمحأ نب دمحمو ءراتهملا نب فسوي نب دمحمو ,'"'هامت

 نب نيسحلا نب هللاذبعو دمحأ هوخأو ءدمحأ نب هللادبع بحملا نب دمحمو

 نب دمحأو «هللادبع بيطخلا نب ميهاربإ انبا "”ةمطافو دمحأو «بئاتلا يبأ
 نب دمحمو ةعنم نب دمحأ نب دمحمو .«يسدقملا نمحرلاديع ةماش يبأ

 ءيفصلا نب ليعامسإ نب نمحرلا دبعو «"”يراخبلا نب دمحأ نب يلع
 «مئادلادبع نب دمحأ نب رمع نب دمحمو .يدجبلا دمحأ نب دمحمو

 نب ركب وبأو © يزعلا رمتكب نب دمحمو «ميهاربإ نب دمحم نب فسويو 2 .
 نب دمحمو «ةمالس نب دحاولادبع نب نمحرلا ديعو « يضرلا نب دمحم

 تسو («ىرصص نب دمحم تنلنب ءامسأو ىكلدجملا ىبأ نب دمحأ

 2 9يبهذلا نمحرلادبع تنب ةمطاف اهتنباو «يطساولا نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو سمخ (576) ةنس دلو ؛يلتلا دمحم وبأ )١(
 قيشر ةرضاحملا ولح ًاففعتم ًاعناق ًاريخ ًاعوبطم ًاسيك ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ةرشع ينامث (9718) ةنس رخآلا عيبر يف تام .هيلع ينثي هفرع نم لك ةردانلا
 ١//317”(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 نيعبرألا تعمس ؛«ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس وأ عبرأ (594) ةنس تدلو (؟)
 لاوش يف تتام «ةريخ ًةدباع تناكو «تارفلا يبأ نبا نم عامسلاب تدرفتو ؛يرجآلل
 #/٠0:”(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو عبس (01/417) ةنس

 ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا وأ ىدحإ )58١1( ةنس «ةرخآلا ىدامج يف دلو ()
 يوق ًاعاجش ناكو «ةءورم هدنعو ةماهش هيف ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق

 ةنس «ةدعقلا يذ يف تام ءهب ثدحو ًاءزج بحملا نبا هل جرخ دق ًاميرك سفنلا
 .(174/4 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (/77)

 دجسمب عطقنم تمسلا نسح ريقف :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «هللادبع وبأ (4)
 .ةرجهلا نم ةئثامعبسو نيرشعو ىدحإ )9/7١( ةنس ىفوت ءهب طيخي كسملا برد

 00 .00098/؟ خويشلا مجعم)

 نب ميهاربإ ىلع روضح هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «طايخلا يحلاصلا ()

 ةنس رفص يف يفوت «ةيلبشلا يف هيقفو برتلا يف : أرقي رهسم يبأ ءزج انل ىور ليلخ
 .(189/؟ خويشلا مجعم) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ىدحإ (5)

 رجح نبا لاق «:ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو تس (5605) ةنس تدلو «بنيز مأ (5)

 «هريغو تارفلا نبا ءزجو رهسم يبأ ةخسن ميهاربإ ىلع تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .04"0/# رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأ )74٠( ةنس لوألا عيبر يف تتام

 فرفي



 اهمع ةنباو «ميحرلادبع نب دمحأ ةنئبا بنيزو «يسلابلا تنب ءابطخلا تسو

 ءىملسملا نب دمحم تنب ةشئاعو :«'''لامكلا نب دمحم ةنئبا ءامسأ

 ءورمع نب هللادبع تنب ةمطافو «””دمحم نب نمحرلادبع تنب ةبيبحو

 ًاعامسو «مهضعب ىلع يتءارقب «تايحلاصلا ا"”سابع نب رمع تنب بيزو
 «ىرصص نبا تنبو «بئاتلا ىبأ نباو :نولوألا ةثالثلا لاق «نيقابلا ىلع

 انأ :ًاضيأ نولوألا ةثالثلا لاقو «نالع نب ملسملا نب يكم انأ «يسلابلا ةنباو

 نب دمحأو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحأو .يبطرقلا رفعج يبأ نب دمحم

 نب دمحم انأ ءرابآلا تيب بيطخ :دواد نبا لاقو :'*”شير نب نسحلا
 ءاضيأ يزاريشلا انباو ركاسع نب او :مهلك نوقابلا لاقو ءظفاحلا دحاولادبع

 :ًاروضح لاقف ةماش يبأ نبا ىوس ءًاعامس يقشمدلا ليلخ نب ميهاربإ انأ

 وبأ انأ ءًاضيأ يزاريشلا نب رصن وبأ انخيشو : مساقلا [برال8] انخيش لاقو

 ءركاسع نب دمحأ نب دمحمو ؛«يزاريشلا نب هللا ةبه نب دمحم رصن

 نب نمحرلادبع نب هللادبع نب دمحمو «'”رواجملا دمحم نب بوقعيو
 مهيلع ًاعامس «يعوشخلا نب تاكرب انبا '""زيزعلا دبعو .ميهاربإو ءرباص

 (7؟7) ةنس تتامو «مئادلادبع نب دمحأ ىلع تعمسأ :رجح نبا لاق «ةيسدقملا )١(
 86/١"(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث

 رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (584) ةنس تدلو «نمحرلادبع مأ (0

 ريثكلاب تثدحو «مئادلادبع نباو ليلخ نب ميهاربإ نم تعمسأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ثالث (777) ةنس نابعش يف تتام ءاهنم تعمس يبهذلا لاق ةزاجإلاب ًاصوصخ

 .(88/؟ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو

 نباو ليلخلا نب ميهاربإ تعمسو ادرم بيطخ ترضح :يبهذلا لاق ءرمع مأ (
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نامث (78) ةنس مرحملا يف تيفوت «مئادلادبع
 594/١(. خويشلا مجعم)

 رظنا (شيرق) :لاق هنكل ءايندلا ىبأ نبال ءاعدلا باتك دنس يف ركذملا هلعل (4)
 ١ .(191/1عمجملا)

 .(4١ا//5 ريسلا) .ءاقبلا وبأ يلع نب شيعي ةمجرت يف يبهذلا هركذ ءريزولا (©)

 يبأ نب دمحم ةمجرت يف :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا هركذ «ةوبرلا مامإ دمحم وبأ (5)
 07١/5. ريسلا) .يثيبدلا يلاعملا

 يفي



 «دحاولادبع نباو ءرواجملا نباو دمحأ هنباو ءهللا ةبه نب رصن وبأ :لاق

 نيسحلا نب لضفلا انأ ءيعوشخلا انباو «ءيبطرقلاو «نالع نب يكمو

 ركاسع نباو :ًاضيأ يعوشخلا نب ميهاربإو دحاولادبع نبا لاقو 7 يساينابلا

 : نبا يعوشخلا انبا لاقو «'"”سواط نب هللا ةبه نب رضخلا انأ :شير نباو

 : ليلخ نباو ًاضيأ يبطرقلا لاقو «نمحرلادبع نب هللادبع يبأ انأ :رباص

 0 نسحلا وبأ انأ :يساينابلا نبا لاق .«””يقرخلا يلع نب نمحرلادبع
 انأ :سواط نبا لاقو «””ينيزاوملا نب نسحلا انبا دمحم لضفلا وبأو
 نيسحلا نب دمحم رهاط وبأو «ينيسحلا ميهارب نب يلع مساقلا وبأ بيسنلا
 بيسنلا انأ :رباص نب هللادبع لاقو 9 يملا رهاط نب يلعو ؛يئانحلا

 «قارولا رمغلا نب معنملادبع نب يلعو «نوروكذملا يئانحلاو ينيزاوملا انباو

 نب دمحم انأ :مهتتس اولاق ءروكذملا ينيزاوملا نب يلع انأ : يقرخلا لاقو

 .(ح) «ناولس نب يلع

 ريسلا) «ينيدملا ىسوم وبأ ركب ىبأ نب دمحم ةمجرت ىف ىبهذلا هركذ ءدجملا وبأ )١(

 ١ ١ اا .( هال
 بيطخ لضفلا وبأ دمحأ نب هللادبع ةمجرت ىف ىبهذلا هركذ «ئرقملا بلاط وبأ (9)

 ١45/89/5١(. ريسلا) .لاوكشب نبا فلخو لصوملا
 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عست (449) ةنس دلو «يمخللا دمحم وبأ (6)

 ةليلو موي لك ولتي ًاحلاص ًالدع ًاهيقف ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بجاحلا نبا لوق

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نينامثو عبس (841/) ةنس «,ةدعقلا يذ يف يفوت «ةمتخ

 .(ل9و5

 ىلعو درفت :يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيثالث (450) ةنس بجر يفدلو (5)

 ظفاح ةقث روتسم خيش :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ركاسع نبا لوق لقنو .هدانسإ
 نم ةئامسمخو ةرشع عبرأ )0١4( ةنس تام «ةريسي ءازجأ هنم تعمس «نآرقلل

 .(57"ا//19 ريسلا) .ةرجهلا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو نامث (8"5) ةنس دلو (4)

 ةنس بجر يف تام «ةعامجو يساينابلا نب لضفلاو «ركاسع نبا هنع ثدح :هيلعو
 1 .(498/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع ثالث م0

 ةقث ناكو «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو ىدحإ )87١( ةنس دلو «يوحنلا نسحلا وب فز

 ةنس «لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا ها موي يف تام ًانيد

 .(509 - ؟0ال/١؟ءابدألا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامسمخ
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 يضاقلا انخيشو «ناورم نب دمحأو «موتكم نب ليعامسإ انربخأو

 «يتءارقب يومرألا دمحم نب دمحأو «ساحنلا ركب يبأ نب دمحمو «ناميلس

 : عبارلاو «يزيمجلا نب يلع انأ :ثلاثلاو ,يواخسلا يلع انأ :نالوألا لاق
 وبأ ظفاحلا انأ :اولاق طبسلا نمحرلادبع انأ :ريخألاو «ينارفعزلا بيعش

 نب يلع نب نسحلا أبنأ «يئانحلا نيسحلا نب دمحم انأ .«يفلسلا رهاط

 .'''"يميمتلا رفعج نب لضفلا انأ :الاق ناولس نب يلع نب دمحمو «شاوشلا
 .(ح)

 نب دمحمو «نمحرلادبع نب ىسيعو .ًاضيأ ةزمح نب ناميلس انربخأو

 انأ :نالوألا لاق «نورخآو ىسلابلا نب ىلع نب دمحمو «يرم نب ميهاربإ

 .(ح) «ينامثعلا نمحرلادبع نب هللادبع انأ «يناذمهلا رفعج

 انأ :ىسلابلا لاقو «يوادرملا ليعامسإ نب دمحم انأ :يرم نبا لاقو

 دمحأ نب دمحم انأ :الاق حلاص نب ليعامسإ انأ :الاق ليلخ نب سنوي
 :الاق حصانلا نب دمحم نب هللادبع انأ «يسرافلا دمحم نب يلع انأ «يزارلا

 .(ح) .©"”يمشاهلا مساقلا نب نمحرلادبع انث

 ءًاضيأ موتكم نب ليعامسإو «ةزمح نب ناميلس انربخأو
 لاق [أ//94] يبلحلا حلاص نب ميهاربإو .يدمآلا ىيحي نب قاحسإو
 نب ليلخ نب فسوي انأ :نارخآلاو ءرفظ نب ليعامسإ انأ :نالوألا

 نب ىلع انأ :ًاضيأ ليلخ نبا لاقو ءديز ىبأ نب دمحم انأ :الاق دمحم
 انث ءهاشذاف نب دمحأ انأ ءليعامسإ نب دومحم انأ :الاق ديعس
 نب نمحرلادبع ينعي يقشمدلا ةعرز وبأ انث .ظفاحلا دمحأ نب ناميلس

 لوق لقنو «ءثيدح بحاص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛مساقلا وبأ )١(

 ثالث (*/#) ةنس ىفوت «ةدع هنع انثدح ًاليبن ةقث ناك :هللا همحر ىناتكلا زيزعلادبع
 98/١5"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو

 ةخسن يوار وهو 2« قشمدب هتقو دنئنسم وه : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ركب وبأ قفز

 608/١7(. ريسلا) .رهسم يبأ

 فون



 مهتثالث اولاق .ةزمح نب ىيحي نب دمحم نب دمحأو 0 ظفاحلا ورمع

 نب ديعس انث «رهسم نب ىلعألادبع رهسم وبأ انث : مساقلا نباو ناذه

 هنأ ىلاعت كرابت هللا نع «ليربج نع ءةُقَو ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر

 امرحم مكنين هتلعجو ١ يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ .يدابع اي)١ :لاق

 يذلا انأو ءراهنلاو ليللاب نؤطخت نيذلا مكنإ يدابع اي ءاوملاظت الف

 عئاج مكلك يدابع اي .مكل رفغأ ينورفغتساف «يلابأ الو بونذلا رفغأ

 مكسنإو ءمكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي ءمكسكأ ينوسكتساف ءهتوسك

 ىقتأ ىلع اوناك « مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي ءائيش

 مكلوأ نأ ول يدابع اي ءائيش يكلم يف كلذ دزي مل مكنم لجر بلق
 تيطعأف «ينولأسف دحاو ديعص يف اوناك .مكنجو مكسنإو .مكرخأو

 امك الإ ءًائيش يكلم نم كلذ صقني مل لأس ام مهنم ناسنإ لك

 يه امنإ يدابع اي .ةدحاو ةسمغ ءهيف طيخملا سمغي نأ رحبلا صقني

 ريغ دجو نمو هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف .مكيلع اهظفحأ مكلامعأ

 ناك :زيزعلادبع نب ديعس لاق :رهسم وبأ لاق «هسفن الإ نمولي الف كلذ

 ظفل اذه ءهيتبكر ىلع اثج ثيدحلا اذهب ثدح اذإ ىنالوخلا سيردإ وبأ

 نيرخآلا ةياورو ءهرهسم يبأ نع ءمساقلا نب نمحرلادبع قرط

 غلبي ملو «ينورضت نأ مكرض غلبي مل يدابع اي» :ادازو ءهوحنب هنع

 يذلا هدانسإ عيمج يف يماش «ليلج ثيدح اذه «ينوعفنت نأ مكعفن

 كك” هسم يبأ نع «قاحسإ نب ركب يبأ نع ءملسم هاور الوأ هائقس

 ءظافحلا ركاذو فنصو عمج :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نيتئاملا لبق دلو )١(
 نيتئامو نينامثو ىدحإ (؟١41) ةنس تام «هدنس ولعو هتفرعمل هنارقأ ىلع مدقتو زيمتو

 11/61١”(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 .(10الال... )88  ثيدح )١8( باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )١149468/4( يف (؟)

 قف



 انثدح :لاقف هل ©7بدألا باتك يف يراخبلا هاور ءًايلاع هل ًالدب عقوف
 يواونلا ايركز يبأ خيشلا ةافو تناكو .هركذف ءهنع لجر وأ رهسم وبأ

 [برال] تس ةنس .«بجر رهش نم نيرشعلاو عبارلا يف ؛هللا همحر

 .ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس ىف هدلومو «ىون ةيرقب ةئامتسو نيعبسو

 عفن امك «هفيناصتب هللا عفن مهلبق نمو نيرخأتملا نم ادحأ ملعأ الو

 ينغت هترهشو «هتمحرب هللا هلمغت اذه ىيحي ايركز يبأ خيشلا فيناصتب

 - ةنملاو دمحلا هللو  ىلاعت هللا رسي ام اذهف ءهفاصوأ ىلإ ةراشإلا نع

 .هتمحرو هلضفب كلذ ىلع ناعأو ءهليصحتو هعامس رسي ام دعب «ءهركذ

 ءدجاو نف ىف ةجّرخملا ءازجألا نم اههبشأ امو ةفنصملا بتكلا نم

 هجو ىلع الإ «لاونملا اذه ريغ ىلع يه يتلا ءازجألا ركذأ ملو
 ءءزجلا هيلإ ىزعي يذلا كلذل فنصم باتك مدقت دنع «دارطتسالا

 ءاهوجرخ ىتلا تانيعبرألا نم «ةعطق مهنم ةعامج فيناصت نم تيقبو

 ىلإ ريشأف .«مالكلا اذه بقعي يذلا لصفلا اذه ىلإ اهركذ ترخأ

 .مدقت ام بسح ىلع «ىلاعت هللا هردق ام اهثيداحأ نم جرخأو اهديناسأ

 .قيفوتلا هللابو
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 494١0(. :ص) درفملا بدألا قلد

 فرضي



 تانيعبرألا يف لصف

 بيترت ىلع كلذ ًابترم ءاهضعب وأ ًالماك امإ اهعامس يل عقو يتلا
 : مهيلع هللا ةمحر .لوألاف لوألا ءاهيجّرخم تايفو

 (17نيعبرألا باتك - 7
 ل

 ('9يسوطلا ملسأ نب دمحم نسحلا يبأ ينابرلا مامإلل 0

 ملسأ نبا ةافو تناكو «تانيعبرألا نم هيلع تفقو ءيش مدقأ يهو

 .هيلع هللا ةمحر نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس ءاذه

 هيلع ًاعامس :يسدقملا نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأ اهب ينربخأ
 انأ ءنسحلا نب دمحم بلاغ وبأ انأ ,ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :لاق

 .'؟”يروباسينلا ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انأ «"””ريكب نب رمع نب دمحم
 :هنمو .ملسأ نب دمحم انث «يقرشلا نب عيكو نب دمحم انأ

 هدج نع ء«هيبأ نع «ميكح نب زهب انث «ليمش نب رضنلا انثدح 2 5

 نم هللا لوسر اي) :لاقف كيو هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ هنع هللا يضر

 .«كمأ» مث ؟نم مث :لاق .«كمأ» :لاق ؟نم مث :لاق .«كمأ» :لاق ؟رْبأ

 سسؤملا عمجملا .(أ/ 45١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
61 

 انيلع هللا ةمحر مكلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةثامو نينامثلا دودح يف دلو (9)
 لضفأو «عيكو ماقم ملسأ نب دمحم ماق «راثآلل نيعبتتملا لادبألا نم ناك :امهيلعو

 نب دمحم ىلع تلخد :عفار نب دمحم لوقو ءرثألل هعبتتو هعروو هدهزل هماقم نم

 نم نيقب ثالثل (117/1/97)يف تام هيلو هللا لوسر باحصأب الإ هتهبش امف ملسأ
 .(0009/ )198/17  ريسلا .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس ءمرحملا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو تس (”45) ةنس دلو ءركب وبأ (6

 عيبر يف يفوت «نآرقلا لهأ نم ةقث ناكو هنع تبتك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا

 /4/7/١١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو نيتنثا (577”) ةنس لوألا

 بختنا «جحلل ًالصاوم ًارثكم ًاتبث ةقث ناك :بيطخلا لوق يبهذلا لقن «قاحسإ وبأ (5)
 نيتنثا ("517) ةنس نابعش ىف تام .ًريثك ًاملع هنع سانلا بتكو «ينطقرادلا هيلع
 1 .(158/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو

 فيكي



 . ""«برقألاف برقألا مث ,كابأ مث» :لاق ؟نم مث :لاق

 هللا ةبه نب يلع انأ ءمامإلا دمحم نب ميهاربإ اذه نم ىلعأ هانربخأو
 نامثع انأ «ناذاش نب نسحلا انأ ءرادنب نب تباث انأ ءركاش نب ىيحي انأ

 نع ءميكح نب زهب انث ءريكب نب هللادبع انأ ءرفعج نب ىيحي انث «قاقدلا
 .هب هذج نع ء«هيبأ

 ("7نيعبرألا باتك - ١
 سابعلا يبأ ظفاحلل

 ةئامثالثو ثالث ةنس تام .'””يوسنلا ينابيشلا نايفس نب نسحلا
 . هللا ةمحر

 نب ةزمحو «مكاحلا نسحلا نب [[/601] هللادبع دمحم وبأ امهب ىنربخأ

 فسوي نب ىلع انأ :نالوألا لاق .مهيلع يتءارقب «يريصقلا دمحأ نب يلعو

 لضفلا نب دمحم انأ :نورخآلا لاقو ءهيلع رضاح لوألاو ءيروصلا

 :ًاضيأ يروصلا لاقو «ءىرعشلا نسحلا يبأ ةنبا بنيز انتربخأ :الاق يسرملا

 نب رفاغلادبع انأ «ةيدادغبلا ىلع تنب ةمطاف انتربخأ :الاق يسوطلا ديؤملا انأ

 .نايفس نب نسحلا انث «ءنادمح نب دمحأ نب دمحم انأ «ىسرافلا دمحم

 وبأو «(148819) ثيدح )١( باب ءةلصلاو ربلا باتك )7١9/4( يف يذمرتلا هجرخأ )١(
 اذه ريغب يراخبلاو «(0184) ثيدح )١78(. باب .بدألا باتك (”81/0) يف دواد
 .(89ا9/1) ثيدح (؟) باب .بدألا باتك ١79١( :ص) يف دنسلا

 ديهش يف طوطخم وهو (أ/١4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ()

 ىفو (له  ه4) ق ءثيدح (”44) ةيرهاظلا يفو (١٠؟  م4) ىق )041١( يلع
 ماع رئاشبلا راد يف عبط «قا يف ثيدح (15اا) مقرب (868/1) «ناث ةرهاقلا
 ةفضتم سسؤملا عمجملا) . يمجعلا رصان نب دمحم قيقحتب ( ه١

 مكاحلا لاق :يبهذلا لاق «نيعبرألاو دنسملا بحاص ناسارخ خيش مامإلا ظفاحلا (©)
 وبأ لاقو ءبدألاو هقفلاو مهفلاو ةرثكلاو تبثلا يف ًامدقتم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 (07) ةنس ناضمر ىف تام ءريظن ايندلا ىف نسحلل سيل :هللا همحر يزارلا ركب
 0.0708 _ ل9١ ظافحلا ةركذت) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ثالث

 فرخ



 :اهنمو

 يبأ نب مزح انث :الاق ثايغ نب دحاولا دبعو ءدلاخ نب ةبده ١١

 هللا يضر كلام نب سنأ نع «ثدحي هايس نب نوميم تعمس «.يعطقلا مزح

 ىف دازيو ءهرمع ىف هل دمي نأ بحأ نم» :4© هللا لوسر لاق :لاق هنع

 وبأ قيرطلا اذه نم ىلعأ هانربخأو .2“”همحر لصيلو هللا قتيلف ءهقزر

 ةنبا بنيزو ءدعس نب ىيحيو «نمحرلادبع نب ىسيعو ءدمحأ نب ركب
 ءرفعج انأ :نولوألا ةعبرألا لاق «يتشدلا دمحأو «يربطلا ميهاربإو ءدمحأ

 رهاط وبأ انأ :اولاق ةحاور نبا انأ :سداسلاو «يزيمجلا نبا انأ :سماخلاو

 .(ح) «يعفنلا مساقلا انأ «يفلسلا

 :هيلع تعمس اميف ناميلس انخيش كلذكو ًاضيأ ىسيعو ركب وبأ لاقو
 ءدمحم نب لاله انث :الاق دارط انأ ء«ةدهش انتربخأ «ميهاربإ نب دمحم انأ

 نب نوميم انث «مزح يبأ نب مزح انث .ثعشألا وبأ انث «ىيحي نب نيسحلا انث

 نأ بحأ نم» :5©4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ءهايس

 . "”«همحر لصيلو هيدلاو ربيلف ءهقزر يف ديزيو ءهرمع يف هللا دمي
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 ركب يبأ مامإلل
 نم انل تعفقوو هتافو تمدقت دقو يرجآلا نيسحلا نب دمحم

 )١( دنسملا) يف دمحأ هجرخأ ١/١4(.

 .(779/# دنسملا) يف دمحأ هجرخأ (0)

 يف طوطخم وهو (ب/و سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (

 مقرب نيلرب يفو (هالء٠) خيراتب قالا يف 211/5 مقرب ادنلوهي ليرب يف جربدنال

 مقرب ةيقرش تاطوطخم يناطيربلا فحتملا يفو (ه841/) خيراتب (”4 - )١ ق )١1485(

 ق )59/١69( مقر ينايجروب اديف ناكيتافلا يفو هال“ خيراتب «ق'5 يف فرك

 86٠/(  أ/45) ق (5 عومجملا) نمض «ةيرهاطلا يفو هاا خيراتب 04ه 54)

 5594/١(. سسؤملا عمجملا) .(1468 )58"  ق (؟ا/ عومجملا)و «عباسلا نرقلا

 كمل



 ىلع هب ملكت يذلا فنصملا حرشب ةلماك امهدحأ ؛نيهجو ىلع نيقيرط
 ةلماكلا امأ .فنصملا مالك نود طقف ثيداحألاب ىناثلاو ءاهثيداحأ

 :اهحرشب

 دمحم وبأ يضاقلا :نوثالثلاو ةعبرألا خياشملا اهب ىنربخأ دقف
 «بيطخلا نب ميهاربإ زعلا نب دمحأ يقتلاو «ظفاحلا نب نسحلا نب هللادبع
 نب دمحمو «دارزلا نب دمحا نب دمحمو « يضرلا نب دمحم نب ركب وبآو

 نب دمحمو «ىفصلا نب ليعامسإ نب نمحرلا دبعو «مئادلاذبع نب رمع

 نب يلع نب دمحأو ءارفلا نب ليعامسإ نب نمحرلا دبعو «يرم نب ميهاربإ

 ءرمع نب هللادبع تنب ةمطافو «''
 ,0دمحأ سابعلا وبأ هوخأو «ىحلاصلا هللادبع بحيملا نب دمحمو

 «ميحرلادبع نب دمحأ ةئبا بنيز اهمع ةنباو «لامكلا نب دمحم تنب ءامسأو
 .ديمحلادبع نب دمحأ زعلا نب ركب وبأو .ءملسملا نب دمحم تنب ةشئاعو
 ءمدقتملا دمحأ وخأ «هللادبع نب ميهاربإ انبا .ةمطافو نمحرلا دبعو

 نب دمحأو «'*”مزاح نب دمحم نب دمحأو ,"”يفهكلا ركب يبأ نب ميهاربإو 0 2ك. فرفا ّ

 نيرشعو نامث (718) ةنس .مرحملا يف تتام .ءباجنلا (1/٠70دييقتلا ليذ) يف )١(
 «لاوش يف تتام 5١4/7 رردلا) يفو (؟١/94 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو
 .(9/25) ةنس

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةثامتسو نيسمخو ثالث (5617) ةنس يف دلو (0

 دنس العو هرمع لاط «ةديمح ةقيرط ىلع ناك ؛ميهاربإو ادرم بيطخ رضح :هيلعو
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيرشع )0/80/11/٠0( يف يفوت
 .(ةهدلل خويشلا مجعم)

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ثالث (56) ةنس يف دلو «قاحسإ وبأ (6
 تس (785) ةنس لاوش يف يفوت «ثيداحأب فهكلاب انث :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 0 0775/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيثالثو

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو سمخ (588) ةنس رفص يف دلو (:؟)

 يف تام ؛لقاع نكاس لجر وهو «مئادلادبع نباو ادرم بيطخ نم عمس :هيلعو ائيلع
 88/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيثالثو عبس (779) ةنس ناضمر

١ 



 رهزلا يبأ نب دمحم هللادبع ونبأ دناعلاو «2"”رمع نب دمحأ نب دمحم فيسلا

 وبأ ريبكلا دهازلاو .«؟”نالوخ نب ميهارنإ نب نسحملا دبعو :'"”يلوسغلا

 نب دوادو ءدمحأ نب ركب يبأ نب دمحمو «مامت نب دمحأ نب دمحم هللادبع

 نب دمحأ نب نمحرلا دبعو «ينارحلا دومح نب دمحأو ءهاشنرع نب دمحم

 تنب ةمطافو «يطالخألا ديعس نب بيجنلا نب دمحأو ,؟دادحلا دمحم

 ةءارق «'”يراصنألا ميهارنإ نب ليعامسإ ةنبا ٍبنيزو « ””دمحأ نب مئادلادبع

 نب دمحأ انأ :مهلك اولاق نويساق عماجب «عمسأ انأو نيعمتجم مهيلع

 :ًاضيأ ًالوأ نوروكذملا رشع ةعنرألا لاقو «هيلع ًاعامس 0

 نبا لاق ءاهدعب وأ ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (5907) ةنس ناضمر يف دلو )١(

 ءظفحو هقفت ةيرجآلا نيعبرألا مئادلادبع نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح

 550/١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو نيتتثا (747) ةنس بجر يف تام

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيسمخو عبرأ (56014) ةنس دلو (؟)

 دهزلاب ًاروهشم ناكو «ثدحو امهريغو ليلخ نباو ادرم بيطخ ىلع عمسأ :هيلعو

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبس (077) ةنس ىلوألا ىدامج يف تام «حالصلاو

 .(57/4 رردلا)

 نيد اذ ناكو ءهريغو مئادلادبع نبا نع .ىور .:هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق 26

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نيتنثا (9/77) ةنس يفوت «دبعتو
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 نع انل ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نيسمخو عضب ةنس دلو «يساومألا (4)

 يف يفوت ؛هللاو بئاصم هنع يل اوكح ءهنع ةياورلا يغبنت ال هنأ الإ «مئادلادبع نبا

 05/١. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا (59:#7) ةنس رفص

 رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو تس (555) ةنس تدلو «نسحلا مأ ()

 نبا ءزج هيلع ترضحو ةفرع نبا ءزج اهدج نم تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامعبسو نيثالثو عبرأ ةنس «ناضمر رهش يناث (774/4/5) يف تيفوت «تارفلا

 .("05/# رردلا) .ةرجهلا

 ةئامتسو نيسمخو عست (5694) ةنس «ىلوألا ىدامج خلس يف تدلو ءزيزعلا ةمأ بقلت قفز

 مئادلادبع نبا نم اهوبأ اهعمسأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم

 نم نيرشعلا (١/5494؟/0١5) يف اهتافو قحلا داج ركذو «كلذ ريغو ةيرجآلا نيعبرألا

 .(511/؟ رردلا) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيعبرأو عست ةنس «ةجحلا يذ

 تح



 ماسلا تلنب .ةشئاعو ؛لامكلا ةنبا بنيزو ءبحملا نب دمحمو ء«دارزلا ناو

 ىقشمدلا ليلخ نب ميهاربإو .يسدقملا يداهلادبع نب دمحم انأ : ًاضيأ
 تاكرب نب هللادبع انأ :ًاضيأ نالوألا ناخيشلا لاقو ءامهيلع رضاح مهضعنو
 يبأ نب بلاط وبأو ,230فسوي نب يداهلادبع نب ديمحلادبع و «يعوشخلا
 ةرشعلاب ناريخألا ناذه ينربخأ :ظفاجلا نبا لاق نكل «'"”يرورسلا ركب
 دومحم نب ىيحي انأ :مهتعبس اولاق اهيلع مالكلا عم اهنم ةلوألا ثيداحألا
 :لاق لوألا ةرشعلا ثيماحألا توف هلف يعوشخلا نبا ىوس ءًاعامس يفقثلا
 هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ انأ ءًاروضح دادحلا دمحأ نب نسحلا يلع ونبأ انأ
 :امأو .هللا همحر يرجآلا انأ ءظفاحلا
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 «بلاط يأ نب دمحأو «نمحرلادبع نب ىسيع اهن ينربخأ دقف

 نب دمحمو .يدادغبلا يلع تنب ةيدهو ءركاسع نب رفظم نب مساقلاو

 نب هللادبع ركب وبأ انث :الاق ًاضيأ ناروكذملا بحملا نب دمحمو ءدارزلا
 انث :ركاسع نبا لاقو ءرضاح بحملا نناو هظفل نم «"””ساحنلا نب نسحلا
 يف [أ1/81] انأو ءًاضيأ هظفل نم «يبطرقلا رفعج يبأ نب دمحم نسحلا وبأ
 .(ح) ,يرجآلا ىلإ «مدقتملا دانسإلاب يفقثلا ىبحي انأ :الاق رضاح ةتلاثلا

 ءًانظ ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو ثالث (075) ةنس يف دلو ؛يسدقملا دمحم وبأ )١(
 يف يفوت ميلعتلا ديج ًالضاف ًانسح ًاخيش ناك : :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 .(”88/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نامث (598) ةنس «لوألا عيبر
 عبس (هالال) ةنس دلو ءيدنجلا يقشمدلا يرورسلا بلاط يبأ نب ركب يبأ نب مامت قف

 ةئامتسو نيسمخو نامث (5608) ةنس بجر يف يفوتو :ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو

 .(؟97/8 تارذشلا) .ةرجهلا نم
 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا (077) ةنس مرحملا يف دلو ءمصألا (6)

 ناكمب هظفل نم ثدحي ناكو ريخو لضفو نيد اذ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 نيسمخو عبرأ ةنس ءرفص نم نيرشعلاو يناثلا (194/1/17) يف يفوت «شرطلا
 .(08/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو
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 نب رمع نب هللادبع انأ :نورخآلا ةئالثلا خياشملاو ءركاسع نبا لاقو

 نب بجنألا انأبنأو :ًاضيأ لاق «ةسماخلا يف انأو :ركاسع نبا لاق «يتللا
 ينأ نب يلع مامت وبأو «'''كابسلا نب دمحم نب دمحمو «تاداعسلا يبأ

 كابسلا نباو ٍبجنألا انأ :بلاط يبأ نب دمحأ انخيش لاقو «يمشاهلا راخفلا

 نب يقابلادبع نب دمحم حتفلا وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق ءامهباتك يف ًاضيأ
 .(ح) «نوريخ نب نيسحلا نب دمحأ لضفلا وبأ انأ «هيلع ًاعامس .يطبلا

 قازرلادبع نب رصن انأبنأ :ًاضيأ ركاسع نباو بلاط يبأ نبا لاقو

 لاقو ؛"'ظعاولا دمحأ نب نومأملاو «يعيطقلا دمحأ نب دمحمو ؛يليجلا
 نب دمحمو ؛"”يطيبقلا نب دمحم نب زيزعلادبع ًاضيأ انأبنأ :ركاسع نبا

 :نوقابلاو «فسوي نب قحلادبع انأ :رصن لاق «'؟هللاب يدتهملا نب هللادبع

 انأ :الاق فالعلا دمحم نب ىلع انأ :الاق ينوشيعلا ميسن نب دمحم انأ

 بهاذمو راثآ قيرطلا هذه ىفو «يرجآلا انأ «نارشب نب دمحم نب كلملادبع

 اهعيمج ةمدقتملا قرطلاب اهثيداحأ نمو «ثيداحألا عم ًاضيأ اهيف ةلخاد ةدنسم

 :لاق يرجآلا ىلإ

 نب دامح انث «باسح نب ديبع نب دمحم انث «ىبايرفلا انثدح 2

 يدج نع «نمحرلادبع نب بيبخ يلاخ ينثدح ءرمع نب هللاذيبع انث «ديز

 : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «مصاع نب صفح

 تام «هب سأب ال :امهيلعو انيلع هللا ةمحر راجنلا نبا لوق يبهذلا لقن «لضفلا وبأ )١(

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس ةنس ءرخآلا عيبر رشع عباس اال يف

 .(47/977 ريسلا)

 ةنس ؛ةدعقلا يذ نم سماخلا ةليل )4  050/١١/8( يف دلو «يشرقلا دمحم وبأ (؟)

 نم رشع عبارلا (797/11/14) يف تام ءظعوو ثدح .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس

 .(477/9 ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثوثالث ةنس «ةدعقلا يذ

 *1١/9(. ريسلا) .يعيطقلا دمحم ةمجرت يف يبهذلا .هركذ «تاكربلا وبأ (")

 يبهذلا لاق :ةرجهلا سس ةثامعيرأو نيعبرأو عست (459) ةنس دلو «يمشاهلا لضفلا وبأ (5)

 ىدامج يف يفوت ءًاحلاص ةقث رصقلا عماجب ًابيطخ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ١١9/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيئثالثو عبس (91/) ةنس «ىلوألا

 ءءء



 أشن باشو ؛دصتقم مامإ :هلظ الإ لظ ال موي لجو رع هللا لظ يف ةعبس»

 رع هللا ركذ لجرو ؛كلذ ىلع يفوت ىتح هتعاطو لجو ْزع هللا ةدابع يف

 . ينإ هللاو :لاقف رخآ يقل لجرو ؛لجو رع هللا ةيشخ نم هانيع .تضافف لجو

 ؛ٌلجو رع هللا يف كبحأل ينإ هللاو :رخآلا لاقف لجو رع هللا يف كبحأل

 قدصت اذإ لجرو ؛اهيلإ عجري ىتح دجاسملا بحب اقلعتم هبلق ناك لجرو
 :لاقق بصنمو لامج تاذ ةأرما هتعد لجرو ؛هلامش نم هنيميب ةقدص ىفخأ

 .«نيملاعلا بر هللا فاخأ ينإ

 ليعامسإو «ةزمح نب ناميلس نيلجرب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو
 انأ «يتللا نبا انأ :اولاق يحلاصلا ىسيعو «ينارحلا دحألا دبعو «يديوسلا

 مساقلا وبأ انأ «ىيحيرشلا نمحرلادبع انث «ىيحي نب ليضفلا انأ «تقولا وبأ

 نب بيبخ نع «كلام ينثدح [ب/1] هللادبع نب بعصم انث « «يعينملا

 يبأ نع وأ «يردخلا ديعس يبأ نع ءمصاع نب صفح نع «نمحرلادبع

 هلظ يف هللا مهلظي ةعبس» : 26 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ةريره

 لجرو ؛ٌلجو ّرع هللا ةدابعل أشن باشو ؛ لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي
 رع هللا يف اباحت نالجرو ؛هيلإ دوعي ىتح هنم جرخ اذإ دجسملاب قلعتم هبلق

 ينإ :لاقف لامجو بسح تاذ هتعد لجرو ؛اقرفتو كلذ ىلع اعمتجاف لجو

 ةقدصب قدصت لجرو ؛هانيع تضافف ًايلاخ هللا ركذ لجرو ؛هللا فاخأ

 «ىيحي نب ىيحي نع ملسم هاور «هنيمي قفنت قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف

 نع .«نعم نع .«قاحسإ نع يذمرتلاو ؛ًايلاع هل ًالدب عقوف ,2390كلام نع

 نب هللاديبع قيرط نم نيحيحصلا يف وهو ءّادج هنع ًايلاع عقوف هب (50كلام

 .حيحصلا وهو كش ريغ نم «"ةريره يبأ نع ءآلوأ هانيور امك رمع
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 )١( ثيدح (”0) باب ةاكزلا باتك (915/5) يف )91١  ...0١1(.

 .(841"737) ثيدح (81") باب دهزلا باتك (048/4) يف (6)

 ملسمو .(550) ثيدح (75) باب ناذألا باتك ١185( ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)
 )81١- ١"٠1١(. ثيدح
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 ('7نيعبرألا باتك - ٠

 ركب يبأل
 ىدحإ ةنس تام «ئرقملا نب مصاع نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم

 . ةثامثالثو نينامثو

 انأ :لاق يتءارقب «يبطاشلا ىيحي نب يلع نسحلا وبأ اهب ينربخأ

 دومحم نب ىيحي انأ هيلع اعامس «يباطرفكلا باهولادبع نب زيزعلادبع
 «دمحم نب لضفلا نب مناغو :"دحاولادبع نب دلاخ نب دمحم انأ «يفقثلا

 نب دمحأو «دحاولادبع نب دلاخ نب مناغو  ىسوم نب يلع نب دمحأو

 نب ليعامسإو .؟؟”يفريصلا ءاجرلا يبأ نب ديعسو 1 ””ةيوكمس نب لضفلا

 نب رمع نب قازرلادبع بيطلا وبأ انأ :مهلك اولاق ديشخإلا نب لضفلا

 يف اذه نم ىلعأ ئرقملا نبا ثيدح انل عقو دقو «ئرقملا نبا انأ .«”ةمش

 1 .ءزج

 يتءارقب رفظم نب مساقلاو «هيلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس هب انربخأ

 :ًاضيأ لوألا لاقو «ناهبصأ نم ينيدملا دحاولادبع نب دمحم انأبنأ :الاق

 يلع نب ليعامسإ مساقلا وبأ انأ :الاق ةدنم نب ميهاربإ تنب ءامسأ انتأبنأ

 نب دمحم ملسم وبأ بيدألا انأ ءاعامس رخآلاو «ةرضاح ءامسأو «ىمامحلا

 يف طوطخم وهو (ب/و٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 يف تاروصم هنمو (104 - 5"1) 8 يف ١11/8١( عومجملا) نمض «ةيرهاظلا

 ةيننف سسؤملا عمجملا .(108ه79 فلمعمأ'» فنددام) مقرب ةيمالسإلا ةعماجلا

 .ركذ نّمع ىور (هيوملس) 4١/5" سسؤملا عمجملا يفو «لصألا يف اذكه (6)

 نم ةئامعبرأو نيعبرأو عبرأ وأ نيتنئا (6 - فز ةنس دلو «يناهبصألا جرفلا وبأ قهإ

 «رفص نم رشع عساتلا دحألا ةليل ( (*75/1) يف يفوتو «ديئاسمب ثدح «ةرجهلا

 .(5* اففذ دييقتلا) ٠ ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نيتنئا ةنس

 يبأل نئسلا باتك يوار ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا ()

 نم ةئامعبرأو نيسمخو نامث (4688) ةنس يف تام «ئرقملا ركب يبأ نع يديبزلا ةرق

 .( ١49/14 ريسلا) .ةرجهلا
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 نوراه نب نومأم انث «ئرقملا ني ركب وبأ انأ .يوحنلا دمحم نب يلع

 نع هركذف «'”يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا ىلع وبأ انأ ,.''”ىسوطلا
 نبا ثيدح نم ةعطق هرخآ يفو «روكذملا نومأمب فرعي ءزجلاو ءهخويش

 :لاق ىماطسبلا نيسحلا ثيدح نم هنمو ءعءزجلا اذه

 نع «دانزلا يبأ نع «.كلام نع 1/87 # ىسيع نب نعم انئثدح - 4

 أضوت اذإ» : و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءجرعألا

 يئاسنلا هاور «رتويلف رمجتسا نمو «رثنتسيل مث ءام هفنأ يف لعجيلف مكدحأ
 .ةيلاع ةقفوم عقوف "”يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا نع

 :روكذملا دانسإلاب ءزجلا رخآ يف يتلا ئرقملا نبا دئاوف نمو
 انث ءديز نب دامح انث ءلماك وبأ انث .ىقيلاوجلا نادبع انثدح

 لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ءةملس ىبأ نع «ءيرهزلا نع «كلام

 , ©0كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم» : ع هللا لوسر
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 ركب يبأ مامإلل
 م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 2 + 2 ايركز نب هللادبع نب دمحم

 سرهفملا مجعملا يفو 447١ .168/17 سسؤملا عمجملا) يف ًاءزج ظفاحلا هل ركذ )١(
 .(أ/

 .(١45/؟عمجملا) .ركذ نّمع ىور (')

 .(485) ثيدح )٠/!( باب ةراهطلا باتك )56/1١( يف (6)

 ,(040) ثيدح (؟9) باب ةالصلا تيقاوم باتك ١١9( :ص) ىف يراخبلا هجرخأ (14)

 151) ثيدح (7:) باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك (1/*47) يف ملسم هجرخأو
 ثيدح (*0) باب ةالصلا تيقاوم باتك (؟١/754) ىف ىئاسنلا هجرخأو .(591/

 ال .(ههم)

 سسؤملا عمجملا .(أ|/١4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)

 فقيل

 5ا/



 .ةثامثالثو نينامثو نامث ةنس هتافو تناكو ."'”يقزوجلا

 نب دمحأ نب دمحمو «بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ اهب ينربخأ
 ءرخافلا نب رمعم نب دواد حوتفلا وبأ انأ :لوألا لاق ءامهيلع ًاعامس ءدارزلا
 يلع ًاعامس .«يركبلا نب دمحم نب نسحلا انأ :يناثلا لاقو .ةماع ةزاجإ
 ءاهبلا مأ انأ :دواد اهوخأو يه تلاق ءرخافلا نب رمعم تنب ةيقر انتربخأ
 نب ديعس نامثع وبأ انأ :تلاق يدادغبلا دمحأ نب دمحم تنب ةمطاف
 0( ع لم ) يقزوجل انأ ءيفوصلا دمحم نب دمحأ

© © © 

 (7نيعبرألا باتك - 3"
 (©عيبلا نبا ظفاحلا تلادبع يبأ مكاحلل

 رفظم نب مساقلا اهب ينربخأ .هللا همحر هتافو ركذ مدقت دقو

 انأ :لاق ةرم ريغ ًاضيأ يتءارقبو .عمسأ انأو [ب/85] هيلع ةءارق ءيقشمدلا
 ةنس «ةعبارلا يف رضاح انأو ءريقملا نب هللادبع يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 «ةزاجإ ينهيملا رهاط نب دمحأ لضفلا يبأ نع «ةئامتسو نيثالثو نيتنثا

 .(ح)

 دمحم نب مساقلاو «نمحرلادبع نب فسوي .«ناظفاحلا ًالصتم ينربخأو

 نم ةئامئالثو نينامثو نامث (”88) ةنس لاوش يف تام ؛عرابلا دوجملا ظفاحلا مامإلا )١(
 494/١5(. ريسلا) .ةرجهلا

 .. .بتكيل ضّيِب) :هصن ام شماهلا يف بتكو رطسأ ةينامث ردق لصألا يف ًاضايب كرت (5)
 .(اهثيدح نم

 سسؤملا عمجملا .(أ/١4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (©
 ةتفشد

 نم ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس «لوألا عيبر ثلاث (731/8/6”7) نينثالا موي يف دلو (4)

 نماث (108/1؟/8) يف يفوت «نيئثدحملا خيش ةمالعلا دقانلا ظفاحلا مامإلا وهو ؛ةرجهلا
 .(١ا/إ/ /157/1١1  ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو سمخ ةنس .ءرفص
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 دبعو ءدهازلا يلع نب ميهاربإو هللا ةبه نب دادقملا انأ :الاق هظفل نم

 .يسابعلا دمحأ نب هللاديبع انأ :لوألا لاق «يدادغبلا دمحم نب ميحرلا

 انأ ءينهيملا لضفلا وبأ انأ :الاق بتاكلا مالسلادبع نب حتفلا انأ :نارخآلاو

 .هللا همحر هللادبع وبأ مكاحلا انأ «بيدألا يلع نب دمحأ ركب ونأ

 : هلمو

 نب دمحم نب ىلع انث «''”ىنزملا هللادبع نب دمحأ انثئدح - 0١

 نع ءملاس ينربخأ «يرهزلا نع «بيعش ينربخأ «ناميلا وبأ انث «ىسيع
 ريسلا هلجعأ اذإ) كو هللا لوسر تيأر :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع

 . "”(ءاشعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح برغملا ةالص رخؤي رفسلا يف

 «بلاط يبأ نب دمحأو «فرشم نب دمحم ًالصتم ًايلاع هانريخأو

 نبا انأ ءتقولا وبأ انأ ءيديبزلا نبا انأ :اولاق "”لجنملا تنب ةريزوو
 انث «ليعامسإ نب دمحم انث .,فسوي نب دمحم انأ ءهيومح نبا انأ ء«رفظملا

 .هركذف .ناميلا وبأ
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 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسلا (؟70) دعب دلو «يلفغملا دمحم وبأ )١(
 وبأ لاقو «مولعلاو ثيدحلا ةفرعم يف مدقتو فنصو عمج :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 )87/9/1١7*8( يف يفوت .مولعلا عاونأ يف ةعفادم الب هرصع مامإ ناك :يمافلا رضنلا

 .(181/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو تس ةنس «ناضمر رشع عباس

 )1١91(. ثيدح (5) باب ةالصلا ريصقت باتك 5١5( :ص) ىف يراخبلا هجرخأ (5)

 )405  ثيدح (0) باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك (444/1) يف ملسم هجرخأو
 ممل

 نيرشعو عبرأ (575) ةنس تدلو «ةيقشمدلا اجنملا نب رمع تنب ءارزولا تس يهو (0)

 ىلع حورلا ةليوط تناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو

 ةئامعبسو ةرشع تس ةنس نابعش رشع نماث (717/8/18) يف تتام «ثيدحلا عامس

 .(375 - 777/7 رردلا) .ةرجهلا نم

 كفا



 (1)فوصتلا ىف نيعيراألا باتك - 319

 نمحرلادبع يبأ خيشلل
 070 هس (0)9 د

 .ةئامعبرأو ةرشع

 نب باهولادبع انأ «يتءارقب ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأ هب ينربخأ

 نب يلع انأ «"”يزنجلا ددسملا نب رهاط انأ ءيفلسلا رهاط وبأ انأ ءرفاظ
 نم يل عقو دقو «يملسلا نمحرلادبع وبأ انث «يروباسينلا نمحرلادبع

 .كلذ نم ءةديج ةعطق قيرطلا هذه نم ىلعأ ءاذه نمحرلادبع يبأ ثيدح
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 هيلامأ نم سلجم - 14
 .(ح) ءًاعامس جاور نبا نع ءاذه ميحرلادبع نب دمحم هب ينربخأ

 انأ :الاق ةئامتسو نيعبرأ ةنس هيلع ًاعامس «ينوباصلا دمحأ نب دومحم

 يف نرعبرألا) الماك همساو (أ/١1 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 يفو (16 - 15) ىق (5/8148) يراخب دمحم ةبتكم يف طوطخم وهو (ةيفوصلا قالخأ

 عومجم نمض (ق ال) يف (فوصتلا يف نوعبرألا) ناونعب (*157) يتبرتسشت

 هنمو (ب/9 -/75نم 2١75 عومجملا) نمض «قشمدب ةيرهاظلا يفو (1١؟11؟4)

 ماع دابأ رديح يف ًاميدق عبط (ق 81) يف ةيردنكسالا ةعماج ةبتكم يف ةخسن

 (فوصتلا يف ةيملسلا نيعبرألا جيرخت) ناونعب «يواخسلا جيرخت عم عبطو (ه159)
 عمجملا) .ديمحلادبع نسح ىلع قيقحتب «ه404١ ماع رامع رادو يمالسإلا بتكملاب
 .(591/95 سسؤملا

 نم ةئامثالثو نيرشعو سمخ ةنس «ةرخآلا ىدامج رشاع )98/6/6٠١"( ئف دلو (0)
 «نابعش يف تام «ةيفوصلا ريبكو ناسارخ خيش ثدحملا ظفاحلا مامإلا وهو «ةرجهلا
 .(28688  ؟841//9١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع يتنثا (51؟) ةنس

 نم نع ىور بيطلا وبأ (يربحلا) 551/5 سسؤملا عمجملا يفو لصألا يف اذكه (6)

 .ركذ

 فنلاب



 يملسلا نمحرلادبع وبأ انث .يفقثلا مساقلا انأ ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا

 ةيولاب نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأو ءاسلجم ركذف .ءالمإ
 :روكذملا يملسلا سلجم نمو ءرخآ اسلجم ركذف «''”يكزملا

 نب هللادبع نب دمحم انث ءمصألا بوقعي نب دمحم انثدح *28 

 نع ءهيبأ نع ءةورع نبا [أ/87] ماشه نع «ضايع نب سنأ انث .مكحلادبع
 ال هللا نإ) :لاق ْةيَو هللا لوسر نع ءامهنع هللا ىضر ورمع نب هللادبع

 .ًارصتخم ةياورلا هذه يف عقو ءاذه ثيدحلا ركذو «ملعلا ضبقي

 دبعو «موتكم نب ليعامسإو «ةزمح نب ناميلس همامتب هانربخأ دقو
 تنب ةيدهو ءدمحأ ةنبا بنيزو «يلاعم نب ىسيعو .مساقلا يبأ نب دحألا

 انأ ءىجنسوبلا انأ «لوألادبع انأ ءىتللا نبا انأ :اولاق ًاعامسو ةءارق ءيلع
 انث «نوع نب رفعج انأ ءىمرادلا هللادبع انأ ءرمع نب ىسيع انأ ءيسخرسلا
 .(ح) ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه

 رهاط وبأ انأ ءيواسلا بوقعي وبأ انأ ءيشرقلا حتفلا وبأ انربخأو

 نب نيسحلا انث «عيبلا نب دمحم وبأ انأ «ئراقلا باطخلا وبأ انأ ءيفلسلا

 ءةورع نب ماشه انث ءديعس نب ىيحي انث «لولهب نب قاحسإ انث «ليعامسإ

 تعمس :لوقي امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع تعمس :لاق «يبأ ينثدح
 ضبقي نكلو .هعزتني ًاعارتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ :لوقي هك هللا لوسر
 سانلا ذختا ءملاع ضرألا هجو ىلع قبي مل اذإف . ءاملعلا ضبقب ملعلا

 نب ىيحي ظفل "”اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأن اولئسف .ًالاهج ءاسؤر

 ملعلا ضبق نكلو «سانلا نم هعزتني» :نوع نب رفعج ةياور يفو .ديعس
 . هلثم يقابلاو «ءاملعلا ضيق
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 دلبلا هوجو نم ناكو هيلامأ نم سلجم انل عقو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق )١(

 رشع (؟١٠ ) ةنس نابعش يف تانم ءانيمأ ًاقداص ناكو هراد ىف ءالمإلا سلجم دمع

 .(1 5/1 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 يف ملسمو )2٠٠١(4: ثيدح ("4) باب ملعلا باتك (579 ص) يف يراخبلا هجرخأ (0)

 .(558/8# )١  ثيدح (0) باب ملعلا باتك )5١68/54(
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 ةيفوصلا بهاذم ىلع نيعبرألا باتك 6
 ميعن يبأ ظفاحلل (')ًاضيأ

 .هتافو تمدقت دقو ©” مئاهبصألا هللادبع نب دمحأ

 نب ميهاربإ يدجو .معطملا نمحرلادبع نب ىسيع هب ينربخأ
 ءدحاولادبع نب دمحم ظفاحلا انأ :لوألا لاق «يتءارقب يشرقلا ميركلادبع

 دمحأ نب دمحم انأ :الاق ىلبنحلا ةمالس نب دمحأ انأ :رخآلا لاقو
 انأبنأ :ًاضيأ ةمالس نبا لاقو «ةزاجإ ىناثلاو ءًاعامس لوألا ءىنالديصلا
 دادحلا ىلع وبأ انأ :اولاق نابللا دمحم نب دمحأو «ءاجرلا ىبأ نب ليلخ

 ْ :هنمو ءظفاحلا ميعن وبأ انأ هرضاح ينالديصلاو

 نع ءدنه يبأ نب دواد انأ ءنوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا

 يلإ مكبحأ نإ» :لاق 4و يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةبلعث يبأ نع .ءلوحكم

 نوراثرثلا اقالخأ مكئواسم ينم مكدعبأ نإو ءاقالخأ مكنساحأ ينم مكبرقأو

 .[ب/8*] "”«نوقهيفتملا نوقدشتملا
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 يف نوعبرألا) هامسو (ب/47 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 5٠ قا" 54/”*2 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو (ةيفوصلا بادآ

 نم نيققحتملا بهذم ىلع نيعبرألا) ناونعب عبط ١/.444 سسؤملا عمجملا 0

 .توريب/ مزح نبا راد (ةيفوصلا

 ةمالعلا ةقثلا ظفاحلا مامإلا وهو ؛«ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو تس (*”*5) ةنس دلو (؟)

 نيثالث ةنس ءمرحملا نم نيرشعلا )450/1١/0( يف تام «يفوصلا مالسإلا خيش

 .(555 5487 /١ا/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 4/*19  ١954(. دنسملا) يف دمحأ مامإلا هجرخأ (9)
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 ("7نيعبرألا باتك 7
 نسحلا يبأل

 3 . ٠ ا تثلاو 3 5 8 .٠

 (7يفريصلا هيوبنش نب رصن نب هللادبع نب دمحم

 رفعج نع هب ينربخاف «ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ ىلع هتأرق

 نب زيزعلادبع نب دمحم انأ .ءىفلسلا رهاط وبأ انأ ,«هيلع اعامس .ىناذمهلا

 . هيوبنش نب نسحلا وبأ انأ ,ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس «لاسعلا دمحأ

 . هنمو

 انث «سراف نب دمحأ نب رفعج انث «بابقلا ركب وبأ انثدح 2 6

 نع «ءدايز نب دمحم نع «ديز نب دامح انث "7 ىحمجلا ةيواعم نب هّللادبع

 عفري يذلا .ىشخي امأ» :8 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ناميلس اذه نم ىلعأ هانربخأو (؟رامح سأر هسأر لوحي نأ مامإلا لبق هسأر

 انأ «ةباتك ةدنم نب دومحم نع امهالك ءركاسع نب مساقلاو ءًاضيأ مكاحلا
 انأ , يبأ انأ «ةدنم نب دمحم نب باهولادبع انأ ,جيبلا دمحم نب دمحأ

 هاور ءديز نب دامح انث 7 لهس نب مثيهلا انث ءدايز نب دمحم نب دمحأ

 . ًايلاع الدب عقوف هب (9ديز نب دامح ثيدح نم «يئاسنلاو 2 *”يذمرتلا
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 سسؤملا عمجملا .(ب/١4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

1 

 .(8١7/؟ هبتنملا ريصبت) رظنا (0)

 «ةمئأ هنع لمح ًاسأب هب تملع ام :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءرفعج وبأ (6)
 .(4"ه/١١ ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو ثالث (؟4) ةنس ىفوت

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامو نيسمخو نيتنثا )١69( ةنس دلو 4

 نيتئامو نيتسلا (550) دعب يفوت «ينطقرادلا هفعضو «نيل ثدحم دانسإلا يلاع خيش
 ١28/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 .(08895) ثيدح )4١94( باب ةالصلا باوبأ باتك (4ه/5) ىف (©)

 .(818) ثيدح (88) باب ةمامإلا باتك (45/1) يف (5)

 تو



 داهجلاو وزغلا يف نيعبرألا باتك - 7"
 نامثع يبأ ينابرلا مامإلا فينصت

 نيعبرأو عست ةنس يفوت «ينوباصلا نمحرلادبع نب ليعامسإ
 . 37ةئامعبرأو

 هيلع ًاعامس «بيطخلا نبا ىسدقملا دواد نب دمحم هب ىنربخأ - 7
 ءىفقثلا دومحم نب ىيحي انأ ءًاعامس ىبطرقلا رفعج ىبأ نب دمحم انأ :لاق
 ينوباصلا نامثع وبأ مالسإلا خيش انأ :لاق يفقثلا دحا ولادبع نب رفعج انأ

 ةزمح نب ناميلس الصتم ينوباصلا نامثع يبأ ثيدحب انربخأو «ةزاجإ

 «ةءارق نمحرلادبع نب ىسيعو ءامهيلع ًاعامس ءدمحأ نب ركب وبأو «مكاحلا
 انأ :ثلاثلاو لوألا لاقو ءًاروضح يديبزلا نب نيسحلا انأ :نالوألا لاق

 نب ليعامسإ انأ «يئاطلا دمحم نب دمحم انأ :الاق ًاعامس «يتللا نب هللادبع
 انأ «ينوباصلا نمحرلادبع نب ليعامسإ نامثع وبأ انأ ,2يقهيبلا دمحأ
 نب نادعس انث «ءنيسحلا نب دمحم نب دمحأ انأ «يزارلا دمحأ نب رمع

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ عمس يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس انث ءرصن
 نيرشع نبا انأو تامو «نينس رشع نبا انأو ةنيدملا كيو ّيبنلا مدق :لوقي

 انبلحف انراد ِةّلَو يبنلا انيلع لخدف .هتمدخ ىلع يننثثحي يتاهمأ ّنكف ءةنس

 هنع هللا يضر ركب وبأو .رادلا يف رئبب ءام نم هل بيشو «نجاد ةاش نم هل

 هللا يضر رمعو كو يبنلا [|/54] برشف «هنيمي نع يبارعأو «هلامش نع
 .«نميألاف نميألا» :لاقو «يبارعألا لوانف ءركب ابأ طعا» :لاقف ةيحان هنع

 نب دمحأو «مامإلا دمحم نب ميهاربإ «ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 ءميحرلادبع نب دمحتمو «يريظحلا رداقلا دبعو ."”يمنآلا دمحم

 )١( ريسلا 50/18.

 )'( هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نامث (474) ةنس دلو «يلع وبأ

 ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام هردقلا ليلج ًاسردم بهذملاب ًافراع ناك :هيلعو انيلع

 .(37/19# ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو عبس (900)

 .يتشدلا وهو (يميآلا 797 /١دييقتلا ليذ) يف (9)
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 ىلع يتءارقب ءركش نبا ةنبا بنيزو ءدعس نب ىيحيو «يلاعم نب ىسيعو
 نب هللادبع انأ :يناثلاو هللا ةبه نب يلع انأ :لوألا لاق ءمهنم لك
 نب فسوي انأ :عبارلاو ءرفاظ نب باهولادبع انأ :ثلاثلاو ءنيسحلا

 «يفلسلا رهاط وبأ انأ :مهتسمخ اولاق يلع نب رفعج انأ :نوقابلاو ءدومحم

 نب نادعس انث ءرافصلا ليعامسإ انث «نارشب نب يلع انث «يفقثلا مساقلا انأ

 نبا نع «هريغو برح نب ريهز نع ءملسم هاور .هركذف «نايفس انث ءرصن
 نع ءدمحم نب هللادبع نع «يراخبلا هجرخأو ءيلاع ًالدب عقوف '"ةنييع

 نع ناسيك نب حلاص نع ءهيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ نب بوقعي
 .تاجرد ثالئب هنع ًايلاع انل عقوف «”"”يرهزلا
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 ("7حاحصلا يلاوعلا يف نيعبرألا باتك نإ . -

 يبأ نباب فرعيو «يروباسينلا ئرقملا ىسوم نب ميهاربإ نب دمحأ
 جيرخت ةروكذملا نوعبرألاو «'*”ةئامعبرأو نيسمخو عبرأ ةنس تام «سمش

 ريغ يتءارقب ءرفظملا نب مساقلا اهب ينربخأ ””يدنقرمسلا دمحأ نب نسحلا
 انأو هيلع ةءارق ءركاسع نب نسحلا نب دمحم نب ميحرلادبع انأ :لاق ةرم

 )١( ثيدح (١ا/) باب ةبرشألا باتك (150"/) يف )3158  00794(.

 (0455) ثيدح (04) باب ةمعطألا باتك ١١85١( ص١ يف رخآ ظفل دانسإلا اذهب (0)
 .(73887) ثيدح )١( باب ةاقاسملا باتك (155ص) ىف دانسإلا اذه ريغب هنكل

 سسؤملا عمجملا .(أ/45 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ()

160 

 ١57/1١4(. ريسلا) .ءارقلا خيش هيقفلا مامإلا خيشلا (5)

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو عست (405) ةنس دلو ء«دمحم وبأ (6)

 «يرفغتسملا رفعج بحص «فنصو عمجو عمس ظفاح مامإ :امهيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ )44١( ةنس ةدعقلا يذ يف تام ءهنع رثكأو هب جرختو

 5١8/١9(. ريسلا) .ةرجهلا

 هه



 أ ءنسحلا نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا يمع انأ «ةثلاثلا يف رضاح

 :الاق يماحشلا رهاط نب رهازو «''”يريشقلا نب ميركلادبع نب معنملادبع
 .سمش يبأ نب دعس وبأ

 :اهنمو

 نب دمحم انث «ىقرشلا نبا دماح وبأ انأ «لدعلا ركب وبأ انربخأ - 17

 يبأ نع «يمس نع .كلام انث «عابطلا نب ىسيع نب قاحسإ انث «ىيحي
 ىلإ ةرمعلا» :لاق ِكّقلَي هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر ةريره ينأ نع ءحلاص

 .«ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو ءامهنيب امل ةرافك ةرمعلا

 نب ىسيعو ؛ةزمح نب ناميلس «نيلجرب دنسلا اذه نم ىلعأ هانربخأو
 «ةيدهو ء«دعس نب ىيحيو ءرفظم نب مساقلاو هللا رصن نب ليعامسإو «يلاعم

 ء«تلصلا نبا انأ «يرسبلا نبا انأ «ساحللا نبا انأ «ىتللا نبا انأ :اولاق بنيزو

 «ةنييع نب نايفس انث «ئرقملا هللادبع نب دمحم انث ءدمصلادبع نب ميهاريإ انأ

 . ًايلاع هل ًالدب عقوف '"”هب ةنيبع نبا ثيدح نم ملسم هاور ءهب يمس نع
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 (7ىرغصلا نيعبرألا باتك 2. 8

 ركب يبأ مامإلل

 لوق ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأ سمخ (448) ةنس دلو ءرفظملا .وبأ )١(

 ناكو .بناجلا ميلس ؛لاحلا روتسم فيرظ خيش :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نيتنثا (87) ةنس تام ءهيلع أرقي امل ءاغصإلا نسح

 .(571/18 ريسلا)

 .(1849 )479  ثيدح (99) باب جحلا باتك (1/*98) يف (0)
 ريسلا يف يبهذلاو «ب/١9 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (0

 (ريتسج ام) ةلاسر هققح ء.دشرملا زيزعلادبع ةبتكمب طوطخم وهو ( 4 ١١5١/4١4

 ماع ةيملعلا بتكلا راد يف عيطو ء«ه١40١ ماع مامإلا ةعماج يف ءرون دمحم

 .(655/؟ سسؤملا عمجملا) .ينويسبلا قيقحتب هها ٠

 مك



 وحن اهيف ًاباب نوعبرأ يهو «“"0....) تمدقت دقو «[ب/84] '''يقهيبلا
 هيلع يتءارقب «يسدقملا رمع نب دواد نب دمحم اهب ينربخأ «ًاثيدح نيعبس

 ورمع وبأ ةمالعلا انأ :لاق اهيقابل ةزاجإو «نيرشعلا بابلا رخآ ىلإ اهلوأ نم
 «يبطرقلا دمحأ نب دمحمو «يركبلا دمحم نب نسحلاو «حالصلا نب نامثع

 نب ليعامسإو «"”ملاس نب ليقع نب دمحمو «ينيوجلا رمع نب هللادبعو
 انأ :حالصلا نبا لاق ؛مهيلع ًاعامس ليلخ نب ميهاربإو «'*”يجردلا ميهاربإ
 .(ح) «يراوخلا دمحم نب رابجلادبع انأ «يوارفلا معنملادبع نب روصنم

 انأ :يبطرقلا لاقو «يورهلا دمحم نب زعملادبع انأ :يركبلا لاقو

 نسحلا يبأ نب روصنم انأ :نوقابلاو ًاضيأ لاقو .يفقثلا دومحم نب ىيحي
 مامإلا انأ :يراوخلاو وه لاق «ءيماحشلا رهاز انأ :مهتثالث اولاق ””يربطلا

 نيعبرألا باتك 2

 مساقلا يبأ ناتسألل

 اهب ينربخأ ًاضيأ مدقت دقو ؛هللا همحر يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع

 وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس .يدسألا ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يف يفوتو (؟854) ةنس نابعش يف دلو .مالسإلا خيش «هيقفلا تبثلا ةمالعلا ظفاحلا )١(
 .(1ا/0- ١5/148 ريسلا) .(؟258/ه/١٠)

 .ةسومطم ةملك (؟)

 ةئامتسو نيعستو ثالث (594”) ةنس «ىلوألا ىدامج ىفوت «بتاكلا نيدلا رخف هلعل ()
 7 .81*0/ ربعلا) .ةرجهلا نم

 سداسلا (5554/9/55) يفوت «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا (981/7) ةنس دلو (4)

 يفو /5٠١ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو عبرأ ةنس «لوألا عيبر نم نيرشعلاو

 .(رفص ىف تام ؛«١/454ىقتلا ليذ

 «يراوخلا رابجلا دبعو يماحشلا رهاز نم عمسو ننفتو هقفت :يبهذلا لاق «لضفلا وبأ (5)

 سمخ (096) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «يوارفلا نع ملسمل هتياور يف فيعض وهو
 “/١١7(. ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو

 ءها/



 رهاز انأ ءيورهلا دمحم نب زعملادبع انأ «ىسرملا هللادبع نب دمحم هللادبع

 :اهنمو «يريشقلا مساقلا وبأ انأ «يماحشلا

 بوقعي نب دمحم انث . ''"يليعامسإلا ميهاربإ نب دمحم انربخأ -

 نع «ضايع نب سنأ انث .مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم انث .مصألا ينعي
 لاق :لاق هنع هللا يضر ريبزلا نع «هيبأ نع «ءةورع نب ماشه

 ىلع بطح ةمزحب يتأيف بهذيف هلبح مكدحأ ذخأي نأل» : هك هللا لوسر
 هوطعأ ؛مهءايشأ سانلا لأسي نأ نم هل ريخ ههجو اهب فكيف .هرهظ
 . '"”(هوعنموأ

 نب دمحمو «يربطلا دمحم نب ميهاربإ دنسلا اذه نم ىلعأ هانربخأ

 :لوألا لاق «ميحرلادبع نب دمحمو ةزمح نب ناميلسو ءًاضيأ اذه ركب يبأ

 فدحو بيعش انأ :يناثلاو «ينارفعزلا بيعشو «يزيمجلا نب يلع انأ

 «يفلسلا ظفاحلا انأ :اولاق جاور نبا انأ :عبارلاو ءرفعج انأ :ثلاغلاو

 بوقعي نب دمحم انث «يناجرجلا ميهاربإ نب دمحم انث «يفقثلا مساقلا
- 

 .هركذف مصألا
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 (7ةجرخملا نيعبرألا باتك 7 ١

 نيمرحلا مامر

 اذ ناكو سلاجم ةدع ىلمأ :يبهذلا لاق «يناجرجلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم وه )١(

 نم ةئامعبرأو سمخ (400) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت ؛ميظع لوبقو ملعو مهف
 .(84/117 ريسلا) .ةرجهلا

 .(1571) ثيدح (80) باب ةاكزلا باتك (787 :ص) ىف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ريسلا) يبهذلا اهعمس دقو (أ/48 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9)
 .6804 659/6 سسؤملا عمجملا 04
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 . هللا همحر 217 نيوجلا فسوي نب دمحم

 هل "”نذؤملا حلاص يبأ جيرخت ةفرعحل . 2.
 «ةئامسمخو نيعبسو نامث ةنس ىف ءاذه نيمرحلا مامإ ةافو تناكو

 .هيلع هللا ةمحر

 «راتهملا نبا يقشمدلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ [أ/60] اهب ينربخأ

 انأ هيلع ًاعامس «يسرملا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ انأ :لاق يتءارقب
 انأ «يدنواهنلا نمحرلادبع نب دمحأ نب هاشبرع مساقلا وبأ فيرشلا يضاقلا
 .هللا همحر نيمرحلا مامإ انأ «ءيراوخلا دمحم نب رابجلادبع دمحم وبأ مامإلا

 :اهنمو

 انأ ءناطقلا نيسحلا نب دمحم انأ «يدلاو مامإلا ينربخأ - 8

 «ديمحلادبع نب ريرج انث ةفرع نب نسحلا انث ءرافصلا دمحم نب ليعامسإ

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءةعرز يبأ نع ,عاقعقلا نب ةرامع نع

 حيحص تنأو قدصت نأ «نأبنتل١ :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأ و يبنلا, لئس

 تلق موقلحلا تغلب اذإ ىتح لهمت الو ءرقفلا فاختو اقبلا لمأت ( حيحش

 . ”9(؟نالفل ناك دقو ال وأ ءاذك نالفلو اذك نالفل

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع )4٠١( ةنس لوأ ىف دلو )١(

 ىلع ةمئألا مامإ ناك :هللا همحر يناعمسلا لوق لقنو «فيناصتلا بحاص :هيلعو
 ىلإ ددرتي ناكو سرد ءهلثم نويعلا رت مل ابرغو اقرش هتمامإ ىلع اعمتجم قالطإلا
 لاقو «ةمئأ هب هقفتو يفاكسإلا مساقلا يبأ ىلع لوصألا مكحأو .؛يقهيبلا ةسردم

 يردي ال هترظانم ةوقو بهذملا لوصأو عورفلا يف هتمامإو هئاكذ طرف عم ناك :يبهذلا

 نيرشعلاو سماخلا (478/56/58) ىف ىفوت ءًادانسإ الو أنتم ال هب قيلي امك ثيدحلا
 .(4الا/ - 458/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس ءرخآلا دامج نم

 لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو نامث (”848) ةنس ىف دلو «كلملادبع نب دمحأ (؟)

 ثيداحألا عمجو نآرقلا ظفح يف هلثم تيأر ام :قايسلا يف رفاغلادبع لوق يبهذلا
 ةنس «ناضمر عباس /9//) يف يفوت «خويشلاو باوبألا عمجو ريثكلا عمس

 .(419/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبس

 .ًاقحال هجيرخت رظنا (9)
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 هللادبع نب دمحم نب هللادبع 2« نيتج رذدب ةياورلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 «هعئم نب دمحا نب دمحمو ("”قازرلادبع نب يكم نب ىيحيو .''”يشكارملا : 0١

 «ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع انأ :مهلك اولاق نورخآ اخيش رشع ةثالثو

 .(ح) هيلع اعامس

 0 4و

 'ينينويلا هللادبع نب دمحم نب ىسوم حتفلا وبأو دبعو دمحأو 3
 نورخآ رشع ةثالثو ءركاسع نب مساقلاو «'*”زيزم نب سيردإ انبا ميحرلا
 نسحملادبع نب زيزعلادبع دمحم وبأ انأ :اولاق ًاعامسو ةءارق ءًاضيأ
 ميركلا نب نسحلا نب دمحم انأ :ًاضيأ ركاسع نبا لاقو .ءيراصنألا
 .(ح) ,*بتاكلا

 سابعلا وبأ حلاصلاو .©'”يليقعلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ دهازلاو
 ءاسفن نينامث ىلع نوديزي نوريثك ةعامجو .يومرألا ميهاربإ نب دمحأ

 يف تام ءعضاوتو نيدو ملع اذ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءدمحم وبأ )١(
 ١/#8”(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا )9١7( ةنس لوألا عيبر

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو سمخ (5ه) ةنس دلو (60)

 عبرأ (9714) ةنس يفوت «ثيدحلا راد لهأ نم وهو «ينادليلاو هابأ عمس :هيلعو

 .(70/5/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (580) ةنس ءرفص يف دلو «نارمع وبأ (6)
 نيد ىلإ عجري ةرضاحملا ولح ةمدخلا رفاو سفنلا ميرك ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (/757) ةنس لاوش يف تام ؛ةلمجلا يف
 .(2148/ خويشلا

 ةئامعبسو ةرشع تس (ال15) ةنس بجر ىف ىفوت «ةرعملا ىضاق «يومحلا دمحم وبأ (84)
 000 ١//810©. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (7719/) ةنس نابعش يف تام «يدادغبلا هللادبع وبأ (6)

 .(ه*8/* ةلمكتلا)

 رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (584) ةنس دلو .يسنالقلا (5)

 هيلإ ددرتو دصقو رهتشاو ةخيشملا لمعو دهزتو دجسمب عطقنا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نيتنثا (7717) ةنس ةدعقلا يذ يف تام ءرابكلا
 .(هؤل١

 تل



 وبأ يوغللاو هظفل نم 0 دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةمّللعلاو

 رشع ةعبرأ مهتدع نورخآ ةفئاطو 0 يومرألا ركب يبأ ن نب دومحم ءانثلا

 ًاعامس «ينارحلا معئملادبع نب فيطللادبع انأ :اولاق مهيلع ًاعامس ءاسفن

 نب فسوي يالوم انأ :تلاق يزوجلا نب قيتع نابلب تنب ةجيدخو
 .(ح) .ظعاولا رفظملا وبأ يلعزق

 نباو ينادليلاو زيزعلادبع انأ :لاق يتءارقب يسلابلا نب دمحمو

 همع نبا نباو «نالسر نب دمحأ نب هللا رصنو ءاعامس نوروكذملا مئادلادبع

 [ب/88] نب معنملادبع انأ :مهتينامث اولاق نايكبلعبلا هللا رصن نب دومحم

 .(ح) «دادغبب هيلع ًاعامس «ينوميل باهولادبع

 نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا تسو ءمساقلا يبأ نب دحألادبع انربخأو

 يبأ نب ةقدصو ؛يطساولا هللا ةبه نب اجرملا انأ :لوألا لاق ."””يطساولا

 :اجرملا لاق ءًاروضح «*”فلخ نب قحلادبع انأ :تلاقو «ىليهجارطلا حتفلا

 ةفرع نبا ةخسن انل ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يراجنسلا سابعلا وبأ )١(

 ءاضقلل ركذي لاجرلا ءالبن نم ةكراشملا يوق ًاظقي ًالضاف ناكو «ىنارحلا بيجنلا نع
 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع نامث )7١14( ةنس لاوش يف تام «ةباطخلاو
 684/١(. خويشلا

 عمس :هللا همحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبس (547) ةنس دلو (0)

 ًائيص ًانيد ةرابعلا بذع ةءارقلا عيرس ناك :هللا همحر يبهذلا لاقو «هريغو بيجنلا نم

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث (9/77) ةنس ةرخآلا ىدامج ىف تام ًانقتم

 .(١51/ه رردلا)

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث (#5) ةنس تدلو «ةمطاف مأ 2م

 ةحلاص تناكو «فلخ نب قحلادبع نم ةفرع نبا ءزج ترضح :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نيرشعو تس (ا/175) ةنس رخآلا عيبر يف تيفوت «ريثكلا تور ةعضاوتم ةريخ
 288/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 لاق ءًابيرقت ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عبس (041) ةنس دلو «يحلاصلا دمحم وبأ (5)

 ءريخلاو حالصلاب روهشم :يرذنملا لاقو «ةخيشم هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 #1١5/9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس نابعش يف يفوت

5١ 



 يبأ نب دمحأ انأ :نارخآلا لاقو «يناتكلا دمحأ نب يلع نب دمحم انأ

 .(ح) .؟"”نايب نب دمحأ نب يلع انأ :مهتثالث اولاق 9يدادغبلا ءافولا

 «ىكم نب نمحرلادبع انأ «ىتءارقب ىفوصلا دمحم نب دمحأ انربخأو

 دادغيب ةعامجو «'"”ىعبرلا نيسحلا نب ىلع انأ «ءىفلسلا رهاط وبأ يدج انأ
 «يثيثيرطلا يلع نب دمحأو «شيشخ نب ميركلادبع نب دمحم مهنم :تلق

 لك دلخم نب دمحم نب دمحم انأ : مهتعبرأ اولاق .روكذملا نايب نب ىلعو

 .(ح)

 يرسبلا نب يلع نب نيسحلا انأ :هيلإ دانسإلا اذهب ًاضيأ يفلسلا لاقو
 انأ «يتءارقب ةزمح نب ناميلس انربخأو «يركسلا ىيحي نب هللادبع انأ :لاق

 نب يلع انأ ءيفقثلا مساقلا انأ ءيفلسلا رهاط وبأ انأ ءىكلاملا رفعج
 انث ءرافصلا دمحم نب ؟ايعامسإ انأ :ًاعيمج مهتثالث اولاق «نارشب نب دمحم

 نع .برح نب ريهز نع ءملسم هاور .مدقت امك هركذف «ةفرع نب نسحلا
 .ًالدب عقوف 5 *)ديمحلادبع نب ريرج
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 نم (هاله) ماع تايفو يف ركذ «يلبنحلا ن نمح رلادبع نب هللا دبع نب دمحأ حتفلا وبأ قفز

 .(519/5 تارذشلا 285/5 ةرهازلا موجنلاو 2517//* ربعلا) .ةرجهلا

 ةرشع ثالث )5١7( ةنس دلو ءةفرع نبا ءزج يوار ,يدادغبلا زازرلا نب مساقلا وبأ قفز

 ره :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يلهذلا عاجش لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 نم ةئامسمخو رشع ةنس «نابعش سداس )01١/8/6( يف يفوت .عامسلا حيحص

 .(؟6ا//9١ ريسلا) .ةرجهلا

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبرأ )5١14( ةنس دلو ؛مساقلا وبأ (6)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتنثا ةنس «بجر نم نيرشعلاو ثلاثلا 5//08)

)). 

 يفوت «لوصألا ديج طخلا ديج ةقث ناك :يفلسلا لوق يبهذلا لقن ءزازبلا نسحلا وبأ (5)

 41١/18(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نامث (5548) ةنس

 )97  1١7(. ثيدح ("1) باب ةاكزلا باتك )9١15/5( ىف (6)

 دف



 نوقتملا هيلإ يهتني اميف نيعبرألا باتك - 51
 نوقفوملا هلمعتسيو

 دادحلا نب ميعن يبأ باختنا

 نب دمحأ نب لضفلا نب مساقلا هللادبع يبأ سيئرلا خيشلا ىلع

 نينامثو عست ةنس هتافو تناكو «ناهبصأ سيئر «يفقثلا دومحم نب دمحأ

 هللادبع وبأو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش هلك هب ىنربخأ «ةئامعبرأو

 ًاعامس «ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأو « ساحنلا ركب يبأ نب دمحم

 دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينابرلاو اضيأ نيرخآلا ىلع يتءارقبو «مهيلع

 «ءزج ىف هنم اهتيقتنا ًاثيدح نيرشعو ةسمخل « ىنمب هيلع ىتءارقب «يربطلا

 :ىناثلاو «يردنكسإلا ىلع نب رفعج انأ :لوألا لاق ؛هرئاس ةياور يل زاجأو

 دمحم وبأ انأ :ثلاثلاو «ىنارفعزلا نسحلا ىبأ نب بيعش نيدم وبأ انأ

 «يمخللا هللا ةبه نب يلعو ءاذه بيعش انأ :ريخألاو «جاور نب باهولادبع

 نمو «يفقثلا هللادبع وبأ انأ ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :مهتعبرأ اولاق

 :روكذملا ىقتنملا ءزجلا

 ليعامسإ نب هللادبع انث :«''”يدايإلا دمحم نب ىلع انثدح -
 نع «شايع نب ركب وبأ انث [/855] رابجلادبع نب دمحأ انث ؛'"”ىمشاهلا
 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع «شمعألا

 رتس نمو ؛هتبرك هنع هللا جّرف ءةبرك نمؤم نع جّرف نم» :5ُ هللا لوسر
 نوع يف ماد ام «هنوع ىف ىلاعت هللا لازي الو ,هتروع هللا رتس (نمؤم ىلع

 «27(هيخأ
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 .(ه9ل/4 ,51//“ بيطلا حفن) رظنا )١(

 هللا همحر بيطخلا هقثو :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةيرب نبا رفعج وبأ (؟)

 061/١6(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسح (*ه090) ةنس رفص يف يفوت

 ىف ىئاسنلاو )١478(. ثيدح (”) باب دودحلا باتك (”14/4) ىف يذمرتلا هجرخأ ()

 يراخبلا دنع هلصأو (785//5) ثيدح (*5) باب مجرلا باتك 1/4 يف ىربكلا

 .اضيأ ملسم مامإلا دنع وهو .(1447) ثيدح (") باب ملاظملا باتك (484ص) يف

 حذو



 (')ةاواسملا نيعبرألا باتك - 3"
 مساقلا وبأ ظفاحلا اهجرخ يتلا

 دمحم نب دمحأ نب لضفلا نب دمحم هللادبع يبأ مامإلل ركاسع نبا

 ةتسلا ةمئألا دحأ اهدانسإ يف ىواس امم هثيدح نم ©"”يوارفلا يدعاصلا

 انأ :لاق ةءارقو ًاعامس ءركاسع نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ هب ينربخأ

 نب زيزعلادبع دمحم وبأو «يعوشخلا نب تاكرب نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 وبأ انأ :الاق ةثلاثلا ةنسلا يف رضاح انأو امهيلع ةءارق ءيحلاصلا دمحم

 باتك وهو ءهل جّرخملا يوارفلا انأ :لاق جّرخملا ركاسع نب يلع مساقلا

 .جّرخملل ريثك مالكو «ثيدح ةئام نم رثكأ هيف ديفم نسح

 : هلنمو

 انث ءءامسأ نب دمحم نب هللادبع انث «ءيميمتلا ىلعيوبأ انث «نادمح

 عمس : :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع عامسأ نب ةيريوج

 يسب بكر يف وهو هيبأب فلحي وهو هنع هللا يضر رمع لي هللا لوسر

 ناك نمف ءمكئابآب اوفلحت نأ مكاهني لجو ّرع هللا نإ» :لاقف مهادانف ءمهعم

 .«تمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح

 يلع تنب ةيدهو ةزمح نب ناميلس لجرب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 هيقف ةياور نم ًاثيدح نوعبرأ هيف ًاءزج (ب/47 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا ركذ )١(

 - 75 2ق7١؟يف 27/77 عومجملا)» نمض (يوارفلا تاعومسم نم ةجرخملا نوعبرألا)
 ثيداحأ (4) ريغ هيف سيلو 5١4 -1١7( «ق4 يف 27١/89 عومجملا) نمضو (*/

 سسؤملا عمجملا) .قفا يف (هعقر مقرب يلع ديهش ةبتكمب ةخسن هنمو «يلاوعلا نم

 .(77؟/١ ركاسع نبا دراوم) رظناو 7/01

 يف يفوتو ,(551) ةنس يف دلو «مرحلا هيقف ناسارخ كدئسم يتفملا هيقفلا مامإلا خيشلا قفز

 )51/٠١/0"0( ريسلا) .ةرجهلا نم 518/1١9 19(.

 5ك



 لاق ءدمحأ ةئبا بنيزو «بلاط يبأ نب دمحأو «نمحرلادبع نب ىسيعو

 لاقو ءاعامس يتللا نب هللادبعو ءًاروضح يديبزلا نب نيسحلا انأ :نالوألا

 انأ «لوألادبع انأ :الاق ىتللا نبا انأ :نوقابلاو «يديبزلا نبا انأ :ثلاثلا

 انث «يوغبلا هللادبع انأ ءدمحأ نب نمحرلادبع انأ ءدوعسم يبأ نب دمحم
 هآور .هب ءرمع نبا نع عفان نع دعس نب ثيللا انث ءىسوم نب ءالعلا

 ملسمو ءًايلاع الدب عقوف كلوب ثيللا نع «ةبيتق نع ءملسمو ك١ ”يراخبلا

 «ليقع نع ءهدج نع «هيبأ نع «ثيللا نب بيعش نب كلملادبع نع ءاضيأ
 [ب/81] 5 َيبنلا نع ءرمع هدج نع ءهيبأ نع ءملاس نع ؛«يرهزلا نع
 .ددعلا ةبسنب ملسم بحاص نم هتعمس ينأكف
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 (")نيعبرألا باتك - 4
 هللادبع يبآل

 هل (9هدلو جيرخت ًاضيأ اذه يوارفلا

 نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأو ءاضيأ رفظم نب مساقلا اهب ينربخأ

 نب يلع نب دمحأو «يفنحلا ديبع نب رصن نب نمحرلادبع دمحم وبأو « دعس

 هللادبع وبأ انأ :لوألا لاق ءمهنم لك ىلع يتءارقب .ءيبلكلا دوعسم

 وبأ انأ «يوارفلا هللادبع نب معنملادبع نب روصنم انأ :الاق يسرملا لضفلا
 .يوارفلا هللادبع وبأ يدج
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 )١( :ص) يف ١1195( ثيدح (1/4) باب بدألا باتك )51١8(.

  ؟) )#  ١545( ثيدح )١( باب ناميألا باتك (١؟717- ١١؟5/9) يف ملسم ()

0555). 

 .هلبق يذلا رظنا 26

 قودص ةقث لضاف مامإ وه :يناعمسلا لاق ؛يوارفلا دمحم نب هللادبع تاكربلا وبأ (5)
 .(5؟ا5//١7 ريسلا) .ةرجهلا نم (8549) ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت «نيد

 ٠ه



 نيدمحملاب ةلسلسملا نيعبرألا باتك 6
 (")ًاضيأ يوارفلا ثيدح نم

 هل ”يسبطلا قازرلادبع جيرخت

 نب فس وي نب ليعامسإ اهب ينربخأ ؛يراخبلا حيحص نم اهلكو
 يدج انأ :لوألا لاق ءامهيلع ًاعامس ءرمع نب دواد نب دمحمو «موتكم

 دمحأ نب دمحم انأ :يناثلا لاقو ءيسيقلا دمحم نب دمحأ نب موتكم

 «مالس نب ملاس نب نسحلاو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحأو «يبطرقلا

 انبا ىيحي ايركز وبأو «ملاس اجرملا وبأو ءهيومح نب رمع نب هللادبعو
 نب يلع نب دمحم انأ :مهتعبس اولاق مهيلع ًاعامس «ىيحي نب قازرلادبع
 نب دمحم انأ :لاق يوارفلا هللادبع وبأ مامإلا انأ :لاق ينارحلا ةقدص

 مثيهلا وبأ انأ :الاق "””هللاديبع نب دمحأ نب دمحمو «نيسحلا نب يلع
 «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم انث ءفسوي نب دمحم انأ «يكملا نب دمحم

 دقو .ثيداحأ ركذف «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث «راشب نب دمحم انث

 ءهركذ مدقت امك «يراخبلا حيحص يف دنسلا اذه نم ىلعأ اهلك اهتعمس

 .ءالولا ىلع رثكأف نيدمحم ةرشعب «نيعبرألا هذه ثيداحأ يل تلسلستو

 مهنم لك ءالولا ىلع ءالجر رشع ةتسب لسلسم دحاو ثيدح يل عقو دقو
 يّصاق هتخيشم يف اضيأ هجرخو «تالسلسملا يف هتجرخ ءدمحم همسا

 )١( عومجملا) نمض ؛ةيرهاظلا يف طوطخم ١4/6١. يف ؟١ق.2 1١54 - ١78(.

 انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لاق «يروباسينلا دمحأ نب دمحم نب قازرلادبع نساحملا وبأ (؟)

 تعمس «ةءارقلا حيحص ناكو «سانلا ديفيو خياشملا ىلع ثيدحلا أرقي ناك :هيلعو

 عبس (هامال) ةنس يفوت «يوارفلا لضفلا نب دمحم مامإلا نم هتءارقب (نيحيحصلا)

 .(9١1/؟دييقتلاو 275١١ /8باسنألا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو

 الجر ناك :يبهذلا لاق «مثيهلا يبأ نع .يراخبلا حيحص ىوار «يزورملا لهس وبأ (5)
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو تس (457) ةنس يف تام .ماوعلا نم ًاكرابم
 ش .014(2

 عك



 وحنب فلؤملا اذه رخآ لبق .'"”يلبنحلا ملسملا نب دمحم هللادبع وبأ ةاضقلا
 لاوش يف يوارفلا هللادبع يبأ مامإلا ةافو تناكو : . هفرعاف تاقرو عبس
 . هّللا همحر ةئس نيعس نع "0 ”7ةئامسمخو نيث 2. ةنس
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 (؟نيعبرألا باتك 9 ١"
 تاكرمبلا يبأ خويشلا خيشل

 '”يدادغبلا د دمحم 0 دمحأ دعس - يأ نب ليعامسإ

 وبأ ةمالعلا | انأ لاق اهيقاب فاد , ءاهن ةعطقل هيلع ًاعامس ؛يبطاشلا يلع

 وبأ انأ :لاق يلصوملا يلع نب دمحم نب يلع نحل رب انأ لاق 0

(00 

0( 

 وفا

 قدا

 كلا

 ن0

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نيتنثا (557) ةنس دلو

 دبعتو ريخو :عروو قدص ىلع ةدم سانلا لغشأ «ثيدحلا بلطب ينعو بتك :هيلعو
 ةئامعبسو نيرشعو تس (ا/75) ةنس ةدعقلا يذ يف تام .ففعتو ريسيلاب ةعانقو ةبانإو
 .(387/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم

 .با /#178 رظنا

 .(518/19 ريسلا) كلذك وه

 ./8/؟ سسؤملا عمجملا .(أ/45 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو سمخ (456) ةنس دلو «تسود نبا
 ةوفه هل تفرع ام ةديمح ةلكاش ىلع بيهم روقو :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا

 نيعبرأو ىدحإ ةنس «ةرخآلا ىدامج رشاع )041/6/٠١( يف تام ءريثكلا هيلع تأرق
 15١/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 يف عربو هقفت :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو عبرأ (8915) ةنس دلو

 .(”#7/7# ريسلا) .ًاطسبنم قالخألا ثمد ًاعضارتم ًانيد ًاملاع ًاهيقف ناكو بهذملا

 عال



 ع

 نب مالسلادبع ينثدح «ةفرع نب نسحلا انث ءدمحم نب ليعامسإ انأ «لضفلا

 رمع نب هللادبع نع ءدارق نب نامعن نع «ةمثيخ نب دايز نع «برح
 نأ نيبو ةعافشلا نيب تريخ» : #4 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر

 اهنورتأ .ىفكأو معأ اهنأل ةعافشلا ترتخاف ءةنجلا يتمأ فصن لخدي
 . «نيئاطخلا نيثولتملا نيبنذملل اهنكلو ال ؟نيقتملا نينمؤملل

 مهيلإ ةراشإلاو «مهركذ مدقتملا خويشلا ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 ىلإ «ةمدقتملا مهديناسأب «لضفأ ةقدصلا يأ» :ةريره يبأ ثيدح يف

 نباو دحألادبع قيرط الخ ءهركذف ةفرع نبا انث :لاق رافصلا ليعامسإ

 .طقف هذه ادع امب لب ءرفعج نع ناميلس انخيش قيرطو .يسلابلا

 نبا انأ «يتللا نبا انأ :اولاق ىسيعو دحألا دبعو ناميلس انربخأو

 نب نسحلا انث ءدواد يبأ نبا انث ءروبنز نبا انأ «يبنيزلا رصن وبأ انأ ءانبلا

 نب ليعامسإ انثدح :لاق دواد يبأ نبا ىلإ هبو .مدقت امك هركذف «ةفرع

 يبأ نب ميعن نع «ةمثيخ نب دايز نع ءديلولا نب عاجش ردب وبأ انث ءدسأ
 يبأ نع «يباتك يف تدجو :ليعامسإ لاق «شارخ نب يعبر نع ءدنه

 نيب تريخ» :ُكّْيلَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر يرعشألا ىسوم
 «هجام نبا هاور مدقت امك هركذف «ةنجلا يتمأ فصن لخدي نأ نيبو ةعافشلا

 اذكه هب درفتو «ةيلاع هل ةقفاوم عقوف "هب دسأ نب ليعامسإ نع

 نب يعبر هب زواجي ال ًالسرم ردب يبأ نع هيوري «هريغو دسأ نب ليعامسإ

 هاورف «يناهبصألا ديعس نب دمحم هعبات دقف «ةفرع نبا قيرط امأو «شارخ

 :هيف اولاقف مالسلادبع نع نورخآ اهفلاخو .«ءكلذك برح نب مالسلادبع نع

 ناميلس نب رمعم هاورو ءرمع نبا نع ءعفان نع ء«دارق نب نامعن نع

 نبا نع «لجر نع «ءنامعنلا نب يلع نع «ةمثيخ نب دايز نع «يقرلا

 نب ظفاحلا ىور دقف كلذ عمو ءًاريثك هدنس يف برطضم ثيدحلاو ءرمع

 حيحص هدانسإ :دئاوزلا يف :لاقو )45١١(. ثيدح (*9) باب دهزلا )١541/5( يف )1١(

 .تاقث هلاجرو
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 نع «ءهركذ مدقت يذلا ةراتخملا هباتك يف مدقتملا ةفرع نبا ثيدح دحاولادبع

 نأ يتلا ديناسألا كلت يف انل عقوف ءهب بيلك نبا نع «ميحرلادبع هيخأ

 .ًايلاع الدب [ب/ما/] اهيلإ

© © © 

 ("7تايعابسلا نيعبرألا باتك - 3
 مساقلا يبأ ناتسألا نب دحاولادبع نب نمحرلا ةبه دعسألا يبأل

 ؟ 55

 ("7يريشقلا ميركلادبع

 عبس نع «ةئامسمخو نيعبرأو تس ةنس «لاوش رهش يف هتافو تناكو

 نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلا هب ينربخأ .هللا همحر .ةنس نينامثو

 نب ىيحي نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو «يعاضقلا نمحرلادبع
 نب ميهاربإ انأ :لوألا لاق «عمسأ انأو امهيلع ةءارق «"”يطورشلا يركاكسلا
 ,'*”يغارملا ركب يبأ نب ليلخو «نابيش نب دمحأو «'*”يجردلا ليعامسإ

 ريسلا) يف يبهذلا هركذ :يلشعرملا لاق (517/5 سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ()

 )7٠5”  ىق 4 ىق (تايعابسلا نيعبرألا نم صخلم) ةيرهاظلا ىف دجويو (/

 ْ .(ه881 ت) نيسح نب يلع نونكز نبال 89
 يفوت (550) ةنس ىلوألا ىدامج يف دلو «ناسارخ دنسم بيطخلا ملاعلا مامإلا خيشلا (1)

 180/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم )20145/1٠١/1١( يف

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو تس (5845) ةنس دلو (9)

 ا نبا نم عمس ءاهقئاقدو طورشلا ةباتك يف ءاضيبلا ديلا هل :هيلعو

 .ةرجهلا نم ةئامعيسو نيرشعو تس (ا!ل5١7) ةنس ىف تام ء«هريغو

 " .(47/7 خويشلا
 ىفوت «ةيفنحلا اياَقب نم ريخ ئرقم ةقث :هللا همحر ىبهذلا لاق ءىشرقلا قاحسإ وبأ (4)

 2 .(0/1"01 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو ىدحإ (581) ةنس رفص يف
 موي ةرهاقلاب يفوت «ذخألا حيحص ةنايدلا نيتم «بقانملا ريثك لئاضفلا عومجم ناك (5)

 نم ةئامتسو نينامثو سمخ ةنس «ةدعقلا يذ رشع عباس (388/11/19) تبسلا

 911١"(. _ ”90/ه تارذشلا) .ةرجهلا

 يل



 '"!كلملادبع نب دمحأ نب نمحرلا دبعو «ىطامتألا ليعامسإ نب دمحمو

 نب دمحم نب دمحم حتفلا وبأ انأ :اولاق دحاولادبع نب دمحأ نب يلعو

 :ىناثلا انخيش لاقو ءًاعامس يريشقلا دعسألا وبأ انأ .'"”يركبلا كورمع
 وبأ انأ :لاق نيدرام نم يربتشنلا رمعملا نب بجنأ نب قلاخلادبع انأبنأ

 .ةزاجإ يريشقلا نب دعسألا

 . هلئمو

 وبأ انأ ءفافخلا نيسحلا وبأ انأ «ميركلادبع ينعي يدج انربخأ ١91

 رمع نبا نع «عفان نع .«ثيللا انث ءديعس نب ةبيتق انث «جارسلا سابعلا
 رتو امنأكف رصعلا هتوفت يذلا نإ» :لاق يلي ّيبنلا نع ءامهنع هللا يضر
 ْ . «هلامو هلهأ

 نبا نع ءًابيرق مهركذ مدقتملا خياشملا ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 نع قرط نم هيلع قفتم .هب 5 ّيبنلا نع ءرمع نبا نع «عفان نع

 ةقفاوم عقوف «' “هب ثيللا نع ءديعس نب ةبيتق نع يذمرتلا هاورو ."””عفان

 .دمحلا هللو نييلاع ةيناثلا ىف ًالدبو «لوألا قيرطلا ىف
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 نم ةئامتسو تس("٠"5) ةنس «ةدعقلا يذ ىف دلو «نيزلا نباب فورعملا ىسدقملا )١(

 ليذ) .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو تس (585) ةنس «ةدعقلا يذ ىف تامو «ةرجهلا
 .(7/4 - /*/؟دييقتلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع ينامث (018) ةنس دلو «حوتفلا وبأ (؟)

 يبأ نم ريبك وهو عمسو ًايلاع ًادانسإ قحلل هنس ردق عمس ول :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ةنس «ةرخآلا ىدامج نم ةرشع يداح )5١6/6/١١( ىف ىفوت «نمحرلا ةبه دعسألا
 .(88/17 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع سمخ

 ,(085) ثيدح )١4( باب ةالصلا تيقاوم باتك ١١5( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (9)

 )5٠١  ثيدح (*0) باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك )48/١( يف ملسمو
65). 

 )١98(. ثيدح )١78( باب «ةالصلا باوبأ باتك )0/1١”( يف يذمرتلا هجرخأ (4)
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 (!)تايعابسلا نيعبرألا باتك

 تاكربلا يبأل

 (")يوارفلا لضفلا نب دمحم نب هللادبع
 نب دمحأ نب دمحم اهب ينربخأ .ةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس تام

 بنيز انتربخأ «يركبلا نب دمحم نب نسحلا انأ :لاق هيلع ًاعامس «دارزلا
 مولع يف هثيدح مدقت دقو «يوارفلا هللادبع انأ ءىرعشلا مساقلا يبأ ةنبا

 .هريغو مكاحلل ثيدحلا
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 (7نيعبرألا باتك 2 4
 دعس يبأ ةجحلا مامإلل

 (©7يعفاشلا يروباسينلا روصنم نب ىيحي نب دمحم
 ناضمر رهش يف ًاديهش هتافو تناكو هللا امهمحر يلازغلا مامإلا ذيملت

 جاجحلا وبأ ناظفاحلا اهب ينربخأ .روباسينب ةثئامسمخو نيعبرأو نامث ةنس

 يبهذلاو 0/97 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا يلاعملا يبأ معنملادبع هنبال نيعبرأ ركذ )١(

 )88  ق (8/9/57) سيرابب ةيئطولا ةبتكملا ىف ةطوطخمم ىهو ١9/4/75١( ريسلا يف

 (تاكربلا يبأل) سرهفملا مجعملا يفو انلوصأ يف اهناكم ءاج :يلشعرملا لاق (14
 سسؤملا عمجملا) .هتمجرت رداصم نم هتينك انححصو «هللادبع هدلاو ةينك يهو

/14). 

 ريسلا) .ةرجهلا نم (049) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ةقثلا دنسملا ملاعلا هيقفلا خيشلا (؟)
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 سسؤملا عمجملا .(أ/8#4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا ٍلاق (6)

 ةقفمذ

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو تس (4ا/5) ةنس ىف دلو (5)

 باحصألا هب جرخت ءامهب هقفت «يقاوخلا دمحأ رفظملا يبأو يلازغلا بحاص :هيلعو
 دهزلا عم نيرخأتملا ءاهقفلا ذاتسأ وهو هتيص دعبو «بهذملا ةسائر هيلإ تهتناو

 نيعبرأو نامث (548) ةنس ناضمر رهش يف وزغلا يف لتق «ملعلا ةعسو ةنايدلاو

 1١5/5١" ١6”"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 عع



 .نب دمحم نب ليعامسإ ادفلا وبأ ردصلاو ءمساقلا دمحم وبأو ءفسوي

 ةءارق 90 يدلاخلا يموزخملا دلاخ نب دمحأ نب دمحم نب 1/843 هللادبع

 ًاعامس ٠ 0 ينارحلا يي نب زيزعلادبع انأ :اولاق 5 انأو مهيلع

 هللا همحر ىيحي نب دمحم ةماعلا

 :اهنمو

 انث «يريحلا ركب وبأ انأ ءرجاتلا نسحلا يبأ نب ركب وبأ انربخأ - 45

 «كلام انأ «يعفاشلا مامإلا انأ «ناميلس نب عيبرلا انأ ءبوقعي نب دومحم

 . '؟”«رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال» :لاق ُكّيَو هللا لوسر

 نب نيسحلا انأ ءاعامس رمع تنب ةريزو اذه نم ىلعأ هانربخأ

 .هركذف «يريحلا
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 نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو ىدحإ (5ا/١1) ةنس دلو «ينارسيقلا نيدلا دامع )1١(

 بحلا ريثك ناكو ءًاعضاوتم ًانيد ًائيص ًامظعم ًامراص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح
 نيثالثو تس (ا!/”5) ةنس ةدعقلا يذ يف تام .مهتامارك نم ظفحيو نيحلاصلا يف

 .(( 4١ رردلا) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو تس ("585) ةنس يف يفوت «ليقصلا نب يلع نيا ()

 .(71/ //ةرهازلا موجنلا)

 يثيبدلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئثامسمخو نيرشعو نامث (654) ةنس يف دلو (0)

 ةئامتسو تس (505) ةنس «ةدعقلا يذ رهش رخاوأ ىف يفوت «نونفلا ريثك ثيدحلاو

 .(585 /؟١ ريسشلا) .ةرجهلا نم

 يف ملسمو ,(98١ا/) ثيدح (56) باب موصلا باتك (”837 ص) يف يراخبلا هجرخأ قهز

 .( )544  ٠١948 ثيدح (9) باب مايصلا باتك (/1/)

 ففن



 ('7نيعبرألا باتك 2054

 ("يماحشلا رهاط نب رهاز نب قلاخلادبع

 انخيشو «هنم ةعطقل هيلع ةءارق ,"”يحلاصلا دمحأ نب دمحم نب نمح رلادبع

 يبأ نب دمحم نب رمع انأ :اولاق هعيمجل ةزاجإ نورخآو ةزمح نب ناميلس

 انأ ءرافصلا نب رمع نب مساقلا انأ ءهيلع ًاعامس .'*”ظعاولا دعس
 اذه قلاخلادبع نع «بجنأ نب قلاخلادبع نع تئبنو «رهاز نب قلاخلادبع
 «*يغارملا بارت وبأ مامإلا اندشنأ لاصتالاب مومسملا ردقلا نمو «ةزاجإ
 :لاق

 يف طوطخم وهو (ب/45 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق )١(
 "5 يف (؟711) مقرب ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةروص هنمو «ةيرهاظلا ةبتكملا
 50/١”"(. سسؤملا عمجملا) .ق

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (4ا/8) ةنس دلو (0)
 نسح ًاقودص َةقث ناك : هللا همحر يناعمسلا لاقو .ءطورشلا ىف ازيمتم ناك :هيلعو

 نيعبرأو عست (049) ةنس لاوش يف تام «ثيدحلا نم ارثكم «ةرشاعملاو ة ريسلا
 .(٠/5814؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئثامتسو نيتس (555) ةنس دودح يف دلو (*)
 0/84) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «ةيرهاظلا ةخيشم مئادلادبع نبا نع انل ىور * هيلعو
 0/4/١*(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيئالثو نامث

 يف عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبس (010) ةنس دلو «ينامركلا (4)
 نامث (558) ةنس نابعش يف يفوت «قشمدب ريثكلا ىورو ءرافصلا نبا نم ةلوهكلا
 .18/ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو

 لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا نم ةثامعبرأو ىدحإ )40١( ةنس دلو .فسوي نب يقابلادبع (5)
 هيقف ظفحلا يوق قلخلل عافن هنف يف ريظنلا ميدع : :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا

 نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ نم رشع عبار )497/1١١/1١4( يف تام ءًاملاع ًايهب سفنلا
 ١70/19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو

 تفر



 دهاشم ريغ رمألل ًادهاشمو  دقار ىنيعب ونري ًالفاغاي

 دباعلا روقو اهب نانجلا جرد يجترتو بونذلا ىلإ بونذلا لصت

 (”دحاو بنذب ايندلا ىلإ اهنم ًامدآ جرخأ هللا نأ تملعو
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 نيعيرألا باتك 1١

 دعس ىبأل

 ()فوصلا طايخي فورعملا يروباسينلا عماج نب دمحم

 نب دمحم اهب ينربخأ «ةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس ًاضيأ يفوت
 انأ «يركبلا نب دمحم نب نسحلا انأ :لاق يتءارقب ءاجيهلا يبأ نب دمحأ

 دمحم نب ديؤملا نسحلا وبأ هيخأ نباو ءيسوطلا يلع نب دمحم حوتفلا وبأ
 .فوصلا طايخ دعس وبأ انأ :الاق

 :اهنمو

 دمحم نب رهاطو .ءيسدقملا دمحأ نب يلع انثدح - 6

 نسحلا نب دمحأ ركب وبأ انأ :اولاق رجاتلا دمحم نب ركب وبأو «"”يماحشلا

 «ىوحفلا نم هيف امم ....تايبألا هذهو) هصن اذه هيلع ًاقيلعت شماهلا ىف بتك )١(

 ..«مرحي اذه لثمب مهيف مالكلاو «ىوقألا بهذملا ىلع ءنوموصعم مهلك ءايبنألاو
 اهنإ ليق دقف «ىنعملاو نزولا يف باصأو. . .ةيح جرخأ هللا نأ تملعو :لاق ولو

 هبتك (اهعفن امو لوخدلاب اهرضل تجرخأف ءاهعم ناطيشلا تلخدأف «ةنجلاب تناك

 الو يبن اهتقو يف نكي مل مدآف ءرظن هقيلعت يفو تلق .يدنشقلقلا نب نمحرلادبع
 .مالسلا هيلع ىسوم مدآ جاح كلذلو .اموتحم ًاردق ناك ذإ هيلع بيع

 انيلع هلل ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ثالث (4ا/") ةنس دلو (؟)

 نيعبرأو عست (049) ةنس لوألا عيبر يف تام «دادغبب ثدح رثكملا حلاصلا :هيلعو

 .(558/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ركب يبأ يضاقلا نع ثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «نمحرلادبع وبأ ()

 هدالوأ عمسأ ًادباع ًاحلاص قئاثولاب ًاريصب ًارعاش ًاعراب ًابيدأ ًاهيقف ناكو «يريحلا

 عست (41/4) ةنس ىلوألا ىدامج يف تام «ةيلاعلا ديناسألا مهل لصحو هدافحأو

 418/١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو

 ع



 نع ءنايفس انث ءىيحي نب ايركز انأ ءمصألا سابعلا وبأ انث «يريحلا

 اي [ب/88] :لجر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ءيرهزلا

 هنأ الإ اريبك ركذي ملف «؟اهل تددعأ امو» :لاق ؟ةعاسلا ىتم هللا لوسر

 . 270تببحأ نم عم تنأ» :لاق هلوسرو هللا بحي

 دمحم نب ميهاربإو «ةزمح نب ناميلس قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 «يزاريشلا نب ميهاربإو «يسلابلا نب دمحمو «ناميلس نب دمحأو «يربطلا

 انأ :نوقابلاو «هللا ةبه نب ىلع انأ :نالوألا لاق ءريضنلا نب ميهاربإو

 .(ح) «يجركلا

 نب دمحم انأ «ةرم ريغ يتءارقب «يتشدلا دمحم نب دمحأ انربخأو

 دمحم نب رافغلادبع انأ «'"”هللادبع نب معنملادبع انأ «يراصنألا نيسحلا

 ءمدقت امك هركذف «يريحلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ انأ :الاق "””يوريشلا

 .(ح)

 ىنجت انتربخأ ءدوعسلا ىبأ نب ىيحي انأ :ًاضيأ ىتشدلا انخيش انل لاقو
 ليعامسإ انأ «ةيوقزر نب دمحم انأ .ةحلط نب نيسحلا انأ «ةينايهولا

 . 262 . .ءاأيه :
 نع هريعو « دقانلا ورمع نع ملسم هاور هب يزورملا ايركز انث ءرافصلا

 .قحاللا رظنا )١(

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عبس (491) ةنس دلو «يوارفلا يلاعملا وبأ (90)

 نم وهو اهانعمس ًاثيدح نوعبرأ هلو دانسإلا ولع هيلإ ىهتنا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامسمخو نينامثو عبس (981) ةنس رخاوأ يف يفوت «ةلادعلاو ةياورلا تيب

 19/9/5١(. ريسلا) .ةرجهلا

 «ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبرأ )1١4( ةنس ةجحلا يذ يف دلو ءرجاتلا ركب وبأ ©
 نم هيلإ لحر أرمعم ًادباع ًاحلاص ًاخيش ناك :باسنألا يف يناعمسلا لوق يبهذلا لقن
 نب دمحمو «يريحلا ركب يبأ نع ثدح نم رخآ وهو «ريثكلا هنم تعمس ء«دالبلا

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع )6١١( ةنس ةجحلا يذ يف يفوت «يفريصلا ىسوم

 00202020 0 45/كح ريسلا)
 ١54 -957) ثيدح (80) باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )7٠7/4 - #3١( يف (5)

5 )., 

 ا



 «نادبع نع .2يركشيلا ىيحي د نب دمحم نعو .ًايلاع الدب عقوف ٠ 200ةنع نبا

 سنأ نع ءدعجلا يبأ نب | ملاس نع «ةرم نب ورمع نع ؛ةيعش نع ء؛هيبأ نع

 .ةن
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 ('9نيعبرألا باتك 45

 ةريبك اهدئاوفو «تانيعبرألا نم هركذ مدقت ام "لك نم ربكأ يهو

 ءًايباحص نيعبرأل ًاخيش نيعبرأ نع ًاثيدح - نوعبرأ اهنأ اهتمجرتو ًادج

 اوشا يف ىئاطلا ةافو تناكو « نييورم داشنإب مث «ةياكحب مث .ههقفو

 . هللا ةمحح ر ةئامسمخو نيسمخو سمخ ةنس

 ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ةاضقلا يضاق انخيش هب ينربخأ

 نمحرلاديع نب ىسيعو «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأو «ىسدقملا

 ركب يبأ ىوس .مهيلع اعامس «قرشم نب ركب يبأ نب دمحمو «نويحلاصلا

(00 

00 

 قرف

 قف

 ملسم حرش) .ةعامجلا نم هريغ دنع هدجأ مل :ملسم حرش ىلع نيقلعملا دحأ لاق

 ةياور نم ةفحتلا يف هل يزملا ركذ مدعب رتغا هلعلو (179)  ١5١ت 0

 يف يراخبلا يف وهو 98/١ - 8٠0”( ةفحتلا) رظنا .سنأ نع .«يرهزلا نع «نايفس

 قيرط نم )5١10. 5١97١( ثيدح (945) باب بدألا باتك (18: - 1١08 :ص)

 .ىسوم يبأ نع «لئاو يبأ نع ءشمعألا نع «نايفس ةياور نمو «سن أ نع ىرخأ
 .(4005 مقر 4١9 - 518/6 2444 مقر 7١1/١ ةفحتلا) رظناو

 سسؤملا عمجملا .(ب/975 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق

 "الا

 (4176) ةنس دلو «ةروهشملا نيعبرألا بحاص ثدحملا ظعاولا حلاصلا مامإلا خيشلا

 59/١”. ريسلا .(888) ةنس لاوش يف يفوت «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ

 .(املك) لصألا يف

 الك



 «ةرم ريغ هيوري ام يل زاجأو اهنم نورشعلاو يداحلا ثيدحلا هيلع ينتافف
 نحنو هيلع ةءارق «يديبزلا نب كرابملا نب نيسحلا انأ :نالوألا لاق

 ًاضيأ لوألا لاقو ءةسماخلا ىف رخآلاو ةثلاثلا يف لوألا ءنارضاح

 نارخآلاو ء«ةزاجإ :ريخألا لاق «ىتللا نب رمع نب هللادبع انأ :ناريخألاو

 نم ةزاجإف يديبزلا نبا ىوس ًاعامس يئاطلا حوتفلا وبأ انأ :الاق ًاعامس
 .باتكلا رخآ ىلإ يقابلاب ًاعامسو .سداسلا ثيدحلا رخآ ىلإ هلوأ

 . هلمو

 [أ/54] يفريصلا ىسوم نب دمحم انأ «يوريشلا رافغلادبع انربخأ (؟١)
 دروتسملا نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع انث ءمصألا بوقعي نب دمحم انث

 ناظقيلا تنب سنوي مأ ينتثدح .«يخلبلا نوراه نب دمحم انث .يعجشألا

 متعا دق «قدزرفلا ةأرما راونلا ةزانج يف يرصبلا نسحلا تيأر :تلاق

 ءاجف هيلإ نورظني هيلع سانلا عمتجاو هيفتك نيب اهلدسأ دقو ءادوس ةمامعب

 دق هنأ سانلا معزي ءديعس ابأ اي) :لاقف هيدي نيب ماق ىتح يشمي قدزرفلا
 نمو سانلا ريخ نم :لاقف سانلا رشو سانلا ريخ ةزانجلا هذه يف عمتجا

 ريخب انأ ام :لاقف .مهرش ينأو مهريخ كنأ نومعزي :لاق ؟سانلا رش
 ال نأ ةداهش :لاقف ؟مويلا اذهل تددعأ ام «نكلو مهرشب تنأ الو سانلا

 :لاق ُهَدُعلا ِهَّللاو َمْعِ :هديب نسحلا لاقف :لاق ةنس نيعبس ذنم هللا الإ هلإ

 : '"”قوزرفلا لاق مث [1]

 اقيضأو ًاباهتلا ريقلا نم دشأ 2 ينفاعت مل نإ ربقلا ءارو فاخأ

 اقرزأ ©9ةدالقلا دودشم رانلا ىلإ ىشم نم "*مدآ دالوأ نم باخ دقل

 .(40/؟ قدزرفلا ناويد) رظنا )١(

 .لصألا يف (0

 .(ةقانخلا) ناويدلا يف (*)

 عالال



 اقزمت "'هيمحلا رح نم نوبوذي 2 مهتيأر ديدصلا اهيف اوبرش اذإ
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 (”اخيش نيعبرأ نع ًاثيدح نيعبرألا باتك - 147
 حتفلا يبأل

 انأو هيلع ةءارق ,ةزمح نب ناميلس انخيش اهب ' ينربخأ . ةئامسمخو نيسمخو

  اهلمو هخويش نع هيلع ًاعامس فمألا هدجح وهو اهجرخم ينوباصلا حتفلا

 انأ «ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس ءرطبلا دمحأ نب رصن انربخأ 5

 انث «يقرودلا بوقعي انث «ليعامسإ نب نيسحلا انث «هللا ديبع نب هللادبع

 هللا يضر مالس نب هللادبع نع «ىفوأ نب ةرارز نع «فوع انث «يوافطلا

 قو هللا لوسر مدق :سانلا لاق ةنيدملا كي ّيبنلا مدق امل :لاق هنع

 ناكف «باذك هجوب سيل ههجو نأ تفرع هيلإ ترظن املف «هيلإ تجرخف
 اولصو «مالسلا أوشفأ سانلا اهيأ اي» :لاق همالك نم تعمس ام لوأ

 ةّنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب اولصو .ماعطلا اومعطأو ؛ماحرألا
 0 , ٠

 مالاسب

 بتك دقو .قيلأ فنصملا دنع امو «ريخأتو ميدقت تايبألا يفو (ديدصلا) ناويدلا يف )١(

 .(اضرع غلب) شماهلا يف تايبألا لباقم

 سسؤملا عمجملا .(أ/8” سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (0

 . ا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو نيتنثا (487) ةنس دلو (0)

 ناك :هللا همحر راجنلا نبا لوق لقنو «نيعبرألا مرك نب رمع هطبس هنع ىور :هيلعو

 نيسمخو تس (8085) ةنس رفص يف يفوت «تاءارقلا ةفرعمب ًأميق اقودص اتبث

 000 814/9١”0. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو
 «(5488) ثيدح (415) باب ةمايقلا ةفص باتك باتك (567/4) يف يذمرتلا هجرخأ (14)

 ةمعطألا باتكو ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك )1١87/1( (4؟١/7) يف هجام نباو

 35601١(. -54#318) ثيدح )١1/5  ١( باب

2 



 انأ ءيواسلا فسوي انأ «يشرقلا ميحرلادبع نب دمحم ًالصتم هانربخأو
 .[ب/694] هركذف ءرطبلا نب رصن انأ ءىفلسلا رهاط وبأ
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 ةوبن لئالد يف يلاوعلاو بئارغلاو حاحصلا ثيداحألا نم

 (')ههنع هللا يضر هباحصأ لئاضفو 6 انيبن
 ظفاحلا فينصت

 هركذ مدقت دقو يقشمدلا ركاسع نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأ

 ءزجلل «ةرم ريغ هيلع يتءارقب ءرفظم نب مساقلا دمحم وبأ ينربخأ
 ثيدحلا ءزجلا اذه لوأو ءرابك ءازجأ ةثالث وهو «باتكلا اذه نم يناثلا

 هللادبع وبأ هب انأ :لاق نيرشعلاو سماخلا ثيدحلا رخآ ىلإ رشع ثلاثلا

 ينربخأو «ةثلاثلا يف رضاح انأو «يراصنألا لفاغ نب ناسغ نب دمحم
 نوراه نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ثدحملا خيشلا «باتكلا عيمجب

 نب دمحم هعيمجب انأ :لاق ةرم ريغ ةرهاقلا نم يلإ بتك اميف ؛يبلعثلا
 امهيلع ةءارق «©"”ىشرقلا نمحرلادبع نب هللا رصن نب دمحمو ءاذه ناسغ
 «باتكلا رخآ ىلإ رشع ثلاثلا ثيدحلا لوأ نمو «ةعبارلا ىف رضاح انأو

 ناهبن نب فلخ نب ميركلادبع دمحم وبأ ءهنم ناريخألا نآزجلا كلذو
 ركاسع نب مساقلا وبأ انأ :مهتثالث اولاق ءاروضح "”يناكلمزلا يراصنألا
 . ظفاحلا

 .(7؟/اركاسع نبا دراوم) رظنا )١(

 ءركاسع نبا نع ىور دهاز حلاص رعاش بيدأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (؟)

 .(5714/ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو سمخ (578) ةنس بجر يف يفوت

 يذ يف يفوت ءركاسع نب مساقلا يبأ نع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (6)

 #/3١5(. ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث (5) ةنس ةجحلا

 فحل



 ("7ةينادلبلا نيعبرألا باتك - 5
 اذه مساقلا يبأ ظفاحلل

 نع ءأدلب نيعبرأب مهنم عمس ًاخيش نيعبرأ نع ءاثيدح نوعبرأ وهو

 .ملعلا نم ًاباب نيعبرأ يف ءًايباحص نيعبرأ

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأو ءرفظم نب مساقلا هلك هب ينربخأ
 لوألا ىلع يتءارقبو ءهيلع ًاعامس ؛يقشمدلا ىرصص نب هللا ةبه نب نسحلا
 خويشلا خيشو ءاعامس ةباسنلا ركاسع نب دمحأ نب دمحم يبأ مع انأ :لاق

 نب نمحرلادبع نب هللا رصنو ؛هيومح نب يلع نب رمع نب هللادبع دمحم وبأ
 «ةثلاثلا يف مهيلع اروضح .يحلاصلا هيبأ نب دمحم نب زيزعلا دبعو ءمراكم

 لاله نب نمحرلادبع نب دحاولادبع مراكملا وبأ انأ :يناثلا انخيش لاقو

 ءاذه لاله نبا انأ :ًاضيأ مساقلا انخيش لاقو ءهيلع ًاعامس «يدزألا

 نب نمحرلا دبعو «يناملسلا قيتعو ءزئاجعلا يبأ نب رمع نب دمحمو

 ميهاربإو ءركاسع نب ميحرلادبع يدج معو «ةزاجإ يومرألا رضحلا نب يلع
 انأ :مهلك اولاق ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ ءيعوشخلا انبا زيزعلا دبعو
 هيلع توف هلف ةباسنلا دمحم ىوس ءًاعامس ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا
 :[أ1/40] نيعبرألا هذه نمو «ةزاجإلاب هنع اهاورف ءاهلوأ نم قاروأ ةثالث

 ل فز . . 007 0 ٠ ) -2
 ةنهيم يضاق ؛ يسخرسلا يلع نب ريهز رصن وبأ انربخأ - 917

 يبأ نبا نمحرلادبع انأ ء«فيفع نب دمحم نب نمحرلادبع انأ :لاق ءاهب

 نب مكحلادبع انث «نيهاش نب قاحسإ انث ءدعاص نب ىيحي انأ «حيرش

 مجعم يف توقايو 2أ/4” سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق )١(

 رظنا (ةنيدم نيعبرأ نم ًاخيش نيعبرأ نع ًاثيدح نوعبرأ) ناوئعب 78/1 ءابدألا
 .148١/؟ سسؤملا عمجملا .(077/6 بدألا خيرات) يف هتاطوطخم

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسلا (*1/0) دعب دلو (؟)
 لاوش يف يفوت .سخرسب نيثدحملا سيئر ناكو «ينييارفسإلا دماح يبأ خيشلاب هقفت

 185/1١4(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو سمخ وأ «عبرأ (454) ةنس

 درويبأ نيب ةيحان يهو «نارباخ ىرق نم «نونلاو ءاهلا حتفو نوكسلا مث حتفلاب (*)

 .(141١//هنادلبلا مجعم) .سخرسو

 كلا



 :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع ءريمع نب كلملادبع نع «روصنم

 الف رصيق كله اذإو ءهدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ» :ةيَو هللا لوسر لاق
 ."”(لجو رع هللا ليبس يف امهزونك نقفنتل هللا ميأو ءهدعب رصيق

 يتءارقب ءًاضيأ اذه مساقلاو «ةزمح نب ناميلس ةجردب ىلعأ هانربخأو
 نب دمحم انأبنأ :يناثلاو «مرك نب رمع انأبنأ :لوألا لاق ءامهنم لك ىلع

 نب نمحرلادبع انأ «هيلع ًاعامس «لوألادبع تقولا وبأ انأ :الاق ريهز
 .هركذف «فيفع
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 (")داهجلا ىلع ثحلا يف نيعبرألا باتك - 145
 اضيأ مساقلا يبأ ظفاحلل

 نب زيزعلادبع انأ :لاق ةرم ريغ يتءارقب ءرفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 .هيلع ًاعامس مساقلا وبأ ظفاحلا انأ «ةثلاثلا يف رضاح انأو «يحلاصلا دمحم
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 ("7ةينادلبلا نيعبرألا باتك - 3
 يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط يبأ ظفاحلل

 ظفاحلا كلذ ىلع هعبتو «دالبلاو خويشلا نيابتم «ءلمع ءيش لوأ يهو

 ملسمو :(”519) ثيدح (78) باب بقانملا باتك (747 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5119 - الال) ثيدح )١8( باب ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (4//73771) يف

 يف نرعبرألا) ناونعب (أ/9“4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (0

 (داهجلا ىلع ضحلا يف ًاثيدح نوعبرا) ناونعب «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو (داهجلا

 .ثيدح (45/594 ٠ مقرب ةيناث ةخسن هنمو .(4 )59  ق ءةغل (284) مقرب

 .(787/؟ سسؤملا عمجملا)

 ةيطخ خسن (5) هنم (أ/49 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (6)

 .(47" )5"  ق ١8( عومجملا) نمض «ةيرهاظلا ةبتكملا يف - ١

 -- -5١(. 5 ق ءال5 عومجملا) نمض - ؟

 ١م



 . هللا ةهمحر يفلسلا ركذ مدقت دقو «هذعب نمو ركاسع نبا

 نب ليعامسإو «مكاحلا ةزمح نب ناميلس انخيش نيعبرألا هذهب انربخأ

 نب ناميلس نب دمحأو «ساحنلا ركب يبأ نب دمحمو «موتكم نب فسوي

 ِِع 232 . 5 ِِع ع .٠

 نب دمحم نب ركب وبأو 3 يفارقلا دماح نب ركب يبأ نب دمحأو «ثاورم

 ءاعامسو ةءارق «مالسلادبع نب زيزعلادبع نب ىيحي ةنبا بنيزو ءرتنع

 نب ميهاربإو «يسلابلا نب يلع نب دمحمو «فرشم نب زعلا يبا نب دمحمو

 .ةعامج نب فولخم نب نمحرلا دبعو دمحأ هوخأو «يربطلا دمحم

 قفز 1. 5
 2 يرصملا يلع نب باهشو «يسدقملا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأو

 ركب يبأ نب قاحسإو ,"”يراصنألا نسحلا يبأ نب مركملا نب دمحمو

 نب نسحملادبع نب ميحرلا دبعو «نايخيش نب دمحم نب يلعو .ساحنلا
 0 ا ع ع ع ع ع ع ع ع ح ع ع 2 ع < 2 2 2 2 نب دمحأ تنب ةيقفومو '*”ماغرض

00 

00 

 وفا

00 

 *"  ق ه5” عومجملا) نمض ١ ٠١١(.

 )1١- ١5(. ق (هالال) ثيدح - 5

 .(ق١١ ثيدح .47؟7) ةيرصملا بتكلا رادب ةيروميتلا ةبتكملا ىف  ه

 نع ةرابع باتكلاو 3١١( .1/9/75 عومجملا) نمض «سيرابب ةيلهألا ةبتكملا يف -
 «ركاسع نبا اهحرش دقو «ةدلب نم مهنم خيش لك اخيش )4١٠( نع ؛«ثيدح (40)

 598/١(. سسؤملا عمجملا) .ثيدح (11/9) مقرب ةيرهاظلا يف طوطخم حرشلاو

 لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو عبرأ (584) ةنس يف دلو ءيفوصلا دمحم نبا

 .ةرجهلا نم ةثامعبسو ةرشع تس )9١15( ةنس لاوش يف تامو ءءازجأب درفت يبهذلا

 000 49/١(. خويشلا مجعم)
 يبأ نم ريثكلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ءينسحملا يلع وبأ
 لوألا عيبر يف تام ءءازجأ ةدعب درفتو ريثكلاب ثدحو جاور نباو ريقملا نب نسحلا

 .(59؟/؟ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نامث )7١8( ةنس

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (70) ةنس دلو «لضفلا وبأ

 الب عيشت هدنع ناك :هللا همحر يبهذلا لاق ىنتع اورثكأف ثدحو ربكو رمع :هيلعو

 .(71/8 رردلا) .ةرجهلا نم ةئثامعبسو رشع ىدحإ )١١/( ةنس نابعش يف تام «ضفر

 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو عبس (51؟97) ةنس دلو «يواشنملا يرصملا ينانكلا

 طبسو يركبلا نم عمسأو ءانخويش نم ةعامجل زاجأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا

 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع (7/70) ةنس رخآلا عيبر يف تام يفلسلا

4)). 

0 



 ىسيع نب دمحم نب دمحمو 2'"' رهوج نب ميهاربإ تنب ةمطافو أ "نادرو
 .يفنحلا يشرقلا نامثع نب ليعامسإ ادفلا وبأ ةمالعلاو «"”خابطلا

 نب ديمحلادبع نب دمحمو .«يميدعلا سربيبو «نوراه نب دمحم نب يلعو
 نب دمحم نب دمحأو «'””يناولا ركب يبأ نب رمع نب يلعو .يشرقلا فلخ

 ""”[رصمو ةرهاقلاو] قشمدو ةكم نم ةزاجإ .'"”عاجش نب يلع
 «يزيمجلا هللا ةبه [ب/40] نب يلع انأ «ناميلس انخيش :لاق «ةيردنكسإلاو

 ناورم نباو موتكم نبا لاقو «ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس هيلع ًاعامس

000 

00 

 هيف

00 

 هيف

00 

07 

 رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس (55) ةنس تدلو «سانجألا تس

 ةفئاطو ةعامج نباو ديسأ نبا اهنع ذخأ ءازجأ عامسب تدرفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا (1١97؟) ةنس نابعش يف تتام «سانلاو

 .( ١ هكإه

 رجح نبا لاق .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (51760) ةنس تدلو «يحئاطبلا

 تتام «هريغ نم تعمسو .يديبزلا نبا نم حيحصلا تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامعبسو ةرشع ىدحإ ةنس رفص نم نيرشعلاو سماخلا )7١١/5/58( ةليل يف

 ماا رردلا) . ةرجهلا

 يواسلا نباو مساقلا يبأ نع ىور : هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «هللادبع وبأ

 نم ةئامعبسو ةرشع ينامث (918) ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام « يفلسلا طبسو

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو ثالث (51؟) ةنس دلو

 يف ًاريصب ناك ءسردو ىتفأو درفنا ىتح رمع «ةيفنحلا بهذم يف ًالضاف ناك :هيلعو
 تام ءسانلا نع ًاعطقنم ناكو هرخآب ريغت هنأ ينغلب : هللا همحر يبهذلا لاق «ةيبرعلا

 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبرأ ةنس بجر سماخ (8//9/714/9) يف

 .(مة 4/1

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (59ا/) ةنس دلو

 ريغب عامسلاب يفلسلا ثيدح ةياورب هرصع يف درفت دايقلا لهس ًاحلاص ناك :هيلعو
 ةنس مرحملا يف تام ١ خويشلا نم يقب نم دنسأ وه : عفار نبا لاق روضح الو ةزاجإ

 .(157/# رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس (70)

 هدج نم عمس :رجح نبا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (5547) ةنس دلو

 ةرخآلا ىدامج يف تام .ثدحو ةباتكلاب مدخو «مهريغو طبسلاو جاور نباو ًاريثك

 01/١(. رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ )9/1١( ةنس

 .رصم يه ةرهاقلا نأ يرظن يفو .لصألا يف اذكه

 كو



 نباو فرشم نبا لاقو ءيواخسلا دمحم نب يلع انأ :يشرقلا ليغامسإو

 ءرضاح يناثلاو .'"'يلبنحلا قحلادبع نب كلملادبع انأ «سربيبو نوراه

 ًاروضح يلبتحلا نباو «ةسماخلا يف ًاروضح يواخسلا انأ :يسلابلا نبا لاقو

 «ينارفعزلا ىيحي نب بيعش انأ :نايربطلاو ساحنلا دمحم لاقو «ةثلاثلا يف

 ءرتنع نباو «يناولا لاقو «يناذمهلا يلع نب رفعج انأ :ةعامج نبا لاقو

 يناولاو ءعاجش نباو «خابطلاو «ماغرض نباو «نايخيش نباو «بنيزو

 :نوقابلاو «ةزاجإ بنيزو ءرتنع نبا بساحلا نب يكم نب نمحرلادبع
 «جاور نب باهولادبع انأ :يلع نب باهشو يسدقملا دمحأ لاقو ءًاعامس
 قاحسإ لاقو «يليخملا نب يطعملادبع نب فسوي انأ :مركملا نبا لاقو

 انأ :فلخ نبا لاقو «ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع انأ :ةمطافو ساحنلا

 نب دمحم نب يلع انأ :ةيقفوم تلاقو «'"'”بابجلا نب دمحم نب دمحأ

 نب ناميلس انخيش لاقو «"”راقنلا نب معنملادبع نب زيزعلا دبعو «ينوباصلا

 دامع نب دمحمو «نوروكذملا رشع دحألا ءالؤه انأبنأ ءًٌاضيأ ةزمح

 نب فسوي نب ميحرلا دبعو «''”يسدقملا متاح نب ىضترمو «ينارحلا

 «نيعبرألاب يفلسلا نع ثدح «هيقفلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءءافولا وبأ )١(

 نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس ةرخآلا ىدامج ىف تام «ةدعو فرشم نبا هنع ثدحو
 2 .(95/5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ىدحإ )95١( ةنس دلو «يميمتلا لضفلا وبأ (')

 ريغ ملسم حيحصب ثدحو ؛يفلسلا رهاط ابأ عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 اراب يلإ ًانسحم ناكو نيترم ملسم حيحص هيلع تأرق :هللا همحر يطايمدلا لاقو ءةرم

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نامث (548) ةنس ناضمر ىف ىفوت :«ىب

| 

 ريسلا) .مركلا وبأ نينفش نب دحاولادبع نب دمحم ةمجرت يف يبهذلا هركذ «بتاكلا (6)
 .(مهرل؟

 يبهذلا لاق ءًابيرقت ةئامسمخو نيعبرأو عست (049) ةنس دلو «يفوحلا نسحلا وبأ (5)

 ناكو قشمدب ثدح ه.ةفئاطو يفلسلا رهاط يبأ نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 5 يف يفوت ءًايعفاش ناكو ريثكلا هطخب بتك ةهابنو ةفرعمو هقف هدنع

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس لاوش نم نيرشعلاو عساتلا

+/11). 
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 "ل يرماعلا راتخم نب د يلعو 3 ”) انيد نب ميهاربإ نب , نسحلاو ,©”ليفطلا

 نب نمحرلادبع نب دمحمو ع( ىيسيئتلا ليعامسإ نب قلاخلا دبعو
3 

 :مهلك اولاق «يواسلا دومحم نب فسويو وحش نب رفاظو ,*بابجلا

 يف هيلع ًاعامس ؛«يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ ءاخيش نورشعو دحأ مهو
 . هلمو .ةفلتخم خيراوت

 ليعامسإ نب دحاولادبع نساحملا وبأ ىضاقلا انربخأ 6

 00 يلع نب دمحأ انأ :لاق يرلاب ,'"””ينايورلا

(00 

000 

 رف

00( 

 كل
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037 

 نيسمخو سمخ ةنس رفص رشاع )006/5/٠١( يف دلو ءسبكملا مساقلا وبأ
 قلط حيحص هعامس ناك :همجعم يف يدسم نبا لوق لقن «ةرجهلا نم ةئامسمخو

 عبس ةنس ةجحلا يذ عبار (517/15/5) يف يفوت «ينبال هنع ترئثكأف هتيب مزلو هتجوز

 .(4"/؟* ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو

 يف تامو .يفلسلا نع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ,غئاصلا يلع وبأ

 .(778/# ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (119) ةنس ةرخآلا ىدامج

 ةئامسمخو نيعبرأو نامث (054) ةنس لوأ يف دلو «لمجلا نباب فرعيو نسحلا وبأ

 درفتو «يفلسلا رهاط يبأ نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم

 نم ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس نابعش رشع نماث (778/8/18) ىف تام ءءازجأب
 .(/5/57 ريسلا) .ةرجهلا
 .088/؟1: ريسلا) .ةبزور نب ركب يبأ نب يلع ةمجرت يف يبهذلا هركذ ءهيجولا

 «ينامثعلاو يفلسلا نم عمس «نيدلا ريهظ سيئرلا :يبهذلا لاق ,«يدعسلا ميهاربإ وبأ
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس مرحملا سماخ )557/1١/8( يف تام
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 «يفلسلا رهاط يبأ عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناردنكسإلا روصنم وبأ

 نيعبرأو نيتنثا (557) ةنس لوألا عيبر يف تام ؛ةعامج هنع ىور «فوع نباو

 ١١5/97(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

 ىبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع سمخ )4١8( ةنس رخآ ىف دلو

 هقفلا يف عرب ًاعيمج هقفلاو ثيدحلا بلط يف لحترا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةرفاو ةمشحو ضيرع هاج اذ ناكو «ةرهابلا فيناصتلا فلصو ءرظانو رهمو
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو ىدحإ )00١( ةنس لتق ءهقفلا يف ليوط عابو مات لوبقو

 550/1١9(. ريسلا)

 خه



 انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انأ ءيرصبلا نيسحلا نب هللادبع انأ «؟”ىعاركلا
 هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع «قيقش نع «شمعألا انث «ةسانك نب دمحم

 ("""بحأ نم عم ءرملا» : هللا لوسر

© © © 

 (7نيعبرألا ددع يف ىلوألا نيعبرألا باتك -

 (*)ًاضيأ كلذ لثم يف ةيناثلا نيعبرألا باتكو 2 64
«0. 2 

 ينيدملا ركب يبأ نب دمحم ىسوم يبأ ظفاحلا

 .هللا همحر «هتافوو هركذ مدقت دقو

 يف ًاروضح يعوشخلا تاكرب نب هللادبع انأ :لاق هيلع ًاعامس «يحلاصلا

 .[[/41] :امهنم ىلوألا نيعبرألا نمو ءامهب ةزاجإ ىسوم يبأ نع «ةعبارلا

(030 

 فق

 فيفا
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 :الاق دادحلا يلع وبأو «'“”*”ىجربلا رضن يبأ نبا مناغ انربخأ - 48

 ةئامعبرأو نيثالثو نيتنثا ةنس لاوش نم نيرشعلا (4"؟١٠/9/) يف دلو ءروصنم وبأ

 هيلإ لحر نيد تيص حلاص خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم

 نب هللادبع بحاص «يعاركلا مناغ وبأ همأل هدج نع ثدح نم رخآ ناكو «سانلا

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو عبرأ (0714) ةنس رخاوآ يف تام «نيسحلا

204 )2). 

 ملسمو 85110(2) ثيدح (95) باب بدألا باتك 1١١8( ص) يف يراخبلا هجرخأ

 .(5541) ثيدح (00) باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )3١5/5( ىف

 .هيلع فقأ مل

 .هيلع فقأ مل

 يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبس )/4١1( ةنس ةدعقلا يذ يف دلو

 ىدحإ )01١( ةنس ةدعقلا يذ ىف تام .ًارثكم ًاحلاص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ْ 50/١9"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو ةرشع

 ظنك



 نع .ينهجلا بهو نب ديز نع «نارهم نب ناميلس شمعألا انث :اولاق

 قداصلا وهو ِ#َو هللا لوسر انثدح :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع

 لاقو  اموي نيعبرأ همأ نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نإ) :قودصملا

 لثم ةغضم نوكي مث .كلذ لثم ةقلع نوكي مث ؛ةليل نيعبرأ :-رضاحم

 هيف خفني مث - هثيدح يف ردب وبأ داز - ديعس وأ يقشو .هلجأو هلمعو هقزر

 ريغ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح .ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإف ؛حورلا
 مكدحأ نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعي هل متخيف باتكلا هيلع قبسيف ءعارذ

 لمعب هل متخيف ءعارذ ريغ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ءرانلا لهأ لمعب لمعيل
 . "”اهلخديف ةنجلا لهأ

 ىيحي نب قاحسإو «يمجعلا نب حلاص نب ميهاربإ ًالصتم هانربخأو
 وبأو «روفعش نب يلع نب دمحأو «مالسلادبع نب ىيحي ةئبا بنيزو «يفنحلا
 وحن «نورخا ةعامجو «يسدقملا حون نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم

 ليلخ نب فسوي انأ :ءالؤه نم لوألا لاق .مهيلع ًاعامس ءًاسفن نيعبرأ
 نب ميهاربإ انأ ءبنيزو «"”يسدقملا دعس نب دمحم انأ :يناثلاو .ظفاحلا
 نب دمحأ انأ :ةعامجلاو ريخألاو «ليعامسإ نب دمحم انأ :عبارلاو «ليلخ

 ءاروضح دادحلا يلع وبأ انأ «يفقثلا ىيحي انأ :مهتسمخ اولاق «مئادلادبع

 .هانقس امك هركذف «ميعن وبأ انأ

 راجنلا هللادبع نب يلع انأ «مكاحلا ةزمح نب ناميلس ًاضيأ هانربخأو

 .ًاقحال رظنا )١(

 لاق «ةرجهلا نم ةئامسمحخو نيعبسو ىدحإ (هالا) ةنس دلو «يراصنألا هللا دبع وبأ )0

 ءاشنإلا بتك .ددؤسلاو لئاضفلاو لسرتلاو مظنلا هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 .(5149/57 ريسلا) .ةرجهلا
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 ءىسابعلا هللادبع نب ىلع انأ ىبنيزلا دارط انأ «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ ءاروضح
 .(ح)

 نب هللادبع انأ «ميهاربإ نب دمحم انأ ءدمحأ نب ركب وبأ انربخأو

 : الاق ءدلخم نب دمحم نب دمحم انأ «يعبرلا نيسحلا نب يلع انأ .روقنلا

 انث «يثراحلا روصنم نب نمحرلادبع انث «كامسلا نب دمحأ نب نامثع انأ

 نب هللادبع نع ء«بهو نب ديز انث ءشمعألا انث .ناطقلا ديعس نب ىيحي

 ,2327قرط ةدع نم هيلع قفتم مدقت ام وحنب هركذف هنع هللا يضر دوعسم

1 . )0 
 نباو هب ديعس نب ىيحي نع «ءراشب نب دمحم نع .يذمرتلا هاورو

 انل عقوف فب "”ديبع نب دمحم نع «يقرلا نوميم نب يلع نع ءهجام

 .ايلاع نيقيرطلا يف امهل الدب [ب/91]
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 (©9تايعابسلا نيعبرألا باتك -
 يكلاملا دمحم نب دمحأ جيرخت

 .هتيدح نم (*يوارفلا دمحم نب هللادبع نب معنملادبع يلاعملا يبأل

 . هّللا همحر «ةئثامسمخو نينامثو عبس ةنس هتافو تناكو

 ملسمو 5084"7(2) ثيدح (5) باب قلخلا ءدب باتك (ا/ ص) يف يراخبلا هجرخأ )0غ(

 .(55479 )1١  ثيدح )١( باب ردقلا باتك )5/4*5١( يف

 .(5119/) ثيدح (4) باب ردقلا باتك (155/4) يف (؟)

 .075) ثيدح )٠١( باب ,((؟١/9) يف ةمدقملا (9)

 ريسلا يف يبهذلاو 0/9" سرفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (54)

 عمجملا .(55 )08  ق(0//؟؟) سيرابب ةينطولا ةبتكملا يف ةطوطخم يهو 0١(
 .788/؟ سسؤملا
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 ى”ةحاور نب هللادبع نب نيسحلا نب دمحيم تاكربلا وبأ انأ :لاق ةرم

 نب معنملادبع انأ :لاق ةئثامتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس ءهيلع ًاعامس

 .ًاعامس يوارفلا

 :اهنمو

 وبأ انث ,يفريصلا ديعس وبأ انأ ءيوريشلا ركب وبأ انربخأ -

 انث «ةيواعم نب ناورم انث «"”سالم نب ماشه نب دمحم انث ءمصألا سابعلا
 ةرجح يف لجر علط) :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ءديمح

 2مم 1
 .٠ (هسأر

 تنب بنيزب ىنتبا نيح 5 هللا لوسر ملوأ :سنأ لاق هبو 0 ١
 . ًامحلو ًازبخ :ةيملسمل | عبشأف ءاهنع هّللا يضر رسحج
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 يوارفلا معنملادبع نم ةكمب عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءيراصنألا )١(

 نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (5141؟) ةنس رخآ يف يفوت ءىدلب رباكأ نم ناكو «ةدعو

 .(7؟ 547 /# ربعلا) .ةرجهلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيعبسو ثالثو ةئام (177) ةنس يف دلو «يريمنلا رفعج وبأ (؟)

 يفوت «ةحاور نب مساقلا يبأ باحصأ نم هانعمس لاع ءزج هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .("ه7١/7 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبس )77١( ةنس لوألا عيبر يف

 ملسمو ((5400) ثيدح (7) باب تايدلا باتك (1148١ص) يف يراخبلا هجرخأ ()

 (54/8) يف يذمرتلاو (47/5189) ثيدح (9) باب بادآلا باتك )/١1194( يف
 نسح ثيدح اذه :لاقو ظفللا اذهب (7708) ثيدح )١9( باب ناذئتسإلا باتك

 ثيدح (8) باب (”*) ةروس ريسفتلا باتك ٠١5١ -٠١73١( ص) ىف يراخبلا هجرخأ (4)

 4١(. - ة0/8474)

 كيلا



 ("7نيعبرألا باتك ١
 دمحم وبأ ظفاحلا اهجرخ يتلا

 هدلاو توم بيقع ("”ركاسع نب يلع مساقلا يبأ ظفاحلا نب مساقلا

 «ةئامتس ةئنس رفص يف اذه مساقلا دمحم يبأ ةافو تناكو ملا امهمحر

 ةديفم فيناصت هل ءًامهف ًاظفاح ناكو «ةئامسمخو نيرشعو عبس ةنس هدلومو
 . هللا ةمحر

 نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا لامج ةاضقلا يضاق نيعبرألا هذهب ينربخأ

 خيش: انأ : لاق عسأ انأو هيلع ةءارقا 2 ”يكلاملا يداوزلا ارموس نب ناميلس

 .ًاعامس ركاسع نب مساقلا دم دمحم وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس كل

 :اهنمو

 نب روصنم وبأ انأ ٠ يعفاشلا دمحم نب هللا رصن انربخأ -

 نيسحلا نب دمحم انث «يدزيلا ميهاربإ نب دمحم انأ .©""ةيوركش

 هر

 .(94١/؟ خويشلا مجعم) .يوارلا ةمجرت يف يبهذلا اهركذ )00

 .ركاسع نب هللا ةبه نب نيسح نب يلع نب مساقلا 508/5١( ريسلا) يف هتمجرت (6)
 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثلا )٠"5( دودح يف دلو (9)

 ةمارص اذ ناك ؛مالسلادبع نبال نيعبرألاو ملسم نم نيعبرألا هيلع تأرق :هيلعو
 ءةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع عبس (1/197) ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام .«تبثتو

 .(194/؟ خويشلا مجعم)

 850/1١4(. تايفولاب يفاولا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيتس (650) ةنس يفوت ()

 لاق .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو نامث (148) ةنس دلو ءيصيصملا حتفلا وبأ (©)
 :يناعمسلا لاقو «ةالصلا نسح ةنسلا يف ابلصتم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 (045) ةنس لوألا عيبر يف تام ءهنع تبتك ريخ نيد ملكتم يلوصأ هيقف تفم مامإ
 ١118/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا

 لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو ثالث ("87) ةنس دلو .يناهبصألا يلع نب دمحم (5)
 يبأ نع يدادغبلا دعس ابأ تلأس :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا لوق يبهذلا
 ,عامسلا حيحص ناك هنكلو هيلع ملسن الو انيلع ملسي ال ًايرعشأ ناك : :لاقف ءروصنم

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو نيتنثا ةنس «نايعش نم نيرشعلا (1487/8/56) يف تام
 .(49/18 ريسلا)

 ل



 نب ريهز انث ءريكب يبأ نب ىيحي انث «ثراحلا نب ميهاربإ انث «"'"ناطقلا
 :لاق هنع هللا ىضر ثراحلا نب ورمع نع «قاحسإ وبأ انث «ةيواعم

 الو ًادبع الو ءامهرد الو ًارانيد هتوم دنع 4 هللا لوسر كرت ام هللاو)
 .(ةقدص اهلعج اضرأو هحالسو ءاضيبلا هتلغب الإ ًائيش

 «رفظم نب مساقلاو .«ةزمح نب ناميلس اذه نم ىلعأ هانربخأو

 انتربخأ :ًاضيأ مساقلا لاقو «ةدنم نب دومحم انأ :اولاق يزاريشلا نب دمحمو
 ءًاعامس ةدنم نبا ءهيقفلا سابعلا نبا [أ/47] نسحلا انأ :الاق ًاروضح ةميرك
 ميهاربإ نب دمحم انأ «يزاغلا هللادبع نب لهس انأ :لاق ةزاجإ ةميركو

 .(ح) ءهركذف « يدزيلا

 .مدقتملا هجولا ىلع نابغابلا دمحأ نب دمحم انأ : ًاضيأ دومحم لاقو

 ءناطقلا نيسحلا نب دمحم انأ «ىبأ انأ «ةدنم نب دمحم نب باهولادبع انأ

 «يراخبلا هاور ءهنع راصتخا هيفو مدقت امك هركذف «ثراحلا نب ميهاربإ انث

 .ةيلاع هل ةقفاوم امهل عقوف ءهب "”ثراحلا نب ميهاربإ نع
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 (”)دانسإلا ةنيابتملا ةينادلبلا نيعبرألا باتك 2 65
 دمحم ىبأ دهازلا ظفاحلا فدنصت

 ىف هل ريظن ال يذلا باتكلا وهو «'*”يواهرلا هللادبع نب رداقلادبع

 «تايفقثلا يف ريثك حيحص هعامس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يروباسينلا ركب وبأ ١(

 يف يفوت «ءيش هنع يل حصي ملو ةرم ريغ هسلجم ينورضحأ :مكاحلا هللادبع وبأ لاقو

 18/١8"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو نيتنثا (”7:5) ةنس لاوش

 .(؟0788) ثيدح )١( باب اياصولا باتك (254 :ص) يف ()
 ةعسو هرحبت ىلع لدي ءريبك دلجم ىف ديناسألا ةنيابتملا نيعبرألا لمع :ىبهذلا لاق (9)

 .(595/0نيفلؤملا مجعم) رظناو (1788/4 ظافحلا ةركذت) هملع
 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو تس (875) ةنس دلو (4)

 اياقب يقلو ثيدحلا عامس هيلإ ببحو هالوم هقتعأ «لاحرلا ثدحملا مامإلا :هيلعو
 يناث (517/0/5) يف يفوت «ةباتكلا ءيدر ناكو فنصو زيمتو مهنع رثكأو نيدنسملا

 .(78  ا/5/١؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع يتنثا ةنس «ىلوألا ىدامج
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 ثيحب ةمدقملا يف لوطو «ديناسألاو قرطلا نم اهيف رثكأ هنأل «تانيعبرألا

 نيابت عم ًادلب ٠ نيعبرأ يف ةدوصقملا نيعبرألا جرخو «نيدلجم يف تءاج اهنأ

 ملو «هيلع ًارركت نيلجر يزملا ظفاحلا هيلع دقتنا نكل ءاهديناسأ عيمج

 ةنس «ىلوألا ىدامج رهش يف رداقلادبع ظفاحلا ةافو تناكو .امهب رعشي

 هب ينربخأ .هيلع هللا ةمحر «ءةنس نوعبسو تس هلو «ةئامتسو ةرشع يتنثا

 «يسلبانلا فسوي نب دلاخ ءاقبلا نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يدج

 :الاق امهيلع ًاعامس «'”يرابنألا ىيحي نب ملاس نب نمحرلادبع دمحم وبأو

 «هعيمجل ًاعامس يناثلاو «ةزاجإ لوألا «يواهرلا رداقلادبع ظفاحلا انأ

 هيفا ًاءزج اذه رداقلادبع ظفاحلا نم «يسدقملا ينغلادبع ظفاحلا عمس

 نم ناكو «ةئامتس ةنس هلبق ىنغلادبع ظفاحلا تامو «هعومسم نم هيلع

 ىبأ هيقفلا ىلع هيلإ راشملا ءزجلا اذه تعمس دقو «نيروهشملا ظافحلا

 نب دمحأ انأ :لاق يتءارقب ””يفنحلا رتحب نب ركب يبأ نب يلع نسحلا

 يراهرلا رداقلادبع ظفاحلا انأ ءًاعامس مئادلادبع

 انأ :لوألا لاق ءرتحب نب يلعو .ميهاربإ يدج انربخأ *60 

 رداقلادبع انأ :الاق مئادلادبع نب دمحأ انأ :يناثلاو ءملاس نب نمحرلادبع

 نب باهولادبع انأ ءناهبصأب ىفقثلا نسحلا نب دوعسم انأ :لاق ظفاحلا

 «يروباسينلا نيسحلا نب دمحم انث ءاظفل مامإلا يدلاو انث «ةدنم نب دمحم

 نب هللادبع نب ىيحي انث «يزارلا [ب/97] ميركلادبع نب هللاديبع ةعرز وبأ انث

 نع ؛ةبقع نب ىسوم نع «يرهزلا نمحرلادبع نب بوقعي انث ءريكب

 ءاعد نم ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءرانيد نب هللادبع

 ةأجفو «كتيفاع لوحتو .«كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ مُهّللا» : 56 يبنلا

 . «(كطخس عيمجو 2. كتمقن

 ةنباو «يزاريشلا نب نمحرلادبع نب ميهاربإ اذه نم ىلعأ هانربخأو

 1١(. ه4 ظافحلا ةركذت) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو ىدحإ (551) يف يفوت 2غ32

 يف تام :ًاعضاوتم ًانيد بهذملاب ًافراع ًايتفم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (9)

 .(( خويشلا مجعم) ٠ ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع )897/95١( ةنس مرحملا
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 اهيلع ًاعامس «ةيشرقلا ةميرك انتربخأ :الاق ىيحي تنب ةاضقلا تس همع
 «ةدنم نب دمحم نب باهولادبع انأ «نابغابلا دمحأ نب دمحم انأ :تلاق

 .ةيلاع هل ةقفاوم انل عقوف .هب ("”يزارلا ةعرز يبأ نع ءملسم هاور .هركذف

 مدقتملا دانسإلابو ثيدحلا اذه ىوس حيحصلا يف ظفاحلا ةعرز يبأل سيلو

 (ءافولا يبأ نب ميحرلادبع دوعسم ابأ تعمس :لاق رداقلادبع ظفاحلا ىلإ

 يسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا ابأ ظفاحلا تعمس :لوقي ناهبصأب لدعلا

 يذلا يزارلا ةعرز يبأ ثيدح لجأل ناهبصأ ىلإ سوط نم تلحر :لوقي

 تحبصأ املف ليللاب ةلاحرلا ضعب هب ينركاذ ءحيحصلا يف هنع ملسم هجرخأ

 ىلع تلخد ىتح ينع للحأ ملو «ناهبصأ ىلإ تجرخو يلحر يلع تددش

 ركب يبأ نع «هيبأ نع .هيلع هتأرقف «ةدنم نبا ينعي ورمع يبأ خيشلا
 نم تجرخ مث «نيتارثمكو ةفغرأ ةثالث يلإ عفدو ةعرز يبأ نع ءناطقلا

 مل .يتوق ةليللا كلت يلإ عفد ام ناكو هيف تلزن يذلا عضوملا ىلإ هدنع

 تجرخ مث «ءديرأ تنك ام يل لصح نأ ىلإ هتمزل مث «هريغ توق يل نكي
 .هللا همحر يفوت دق ناك تدع املف دادغب ىلإ
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 )خيش نيعبرأ نع نيعبرألا باتك - 551

 .ةئامتسو ةرشع عبس ةنس تام :'؟*”يسوطلا يلع نب دمحم نب ديؤملا

 )١( ثيدح (؟5) باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك (7091/4) ىف )45 
.)1/ 

 هل ة ريسلا نسح ددوتم سيك باش :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىناعمسلا لوق ىبهذلا لقن (؟)
 نيرشعلاو يناثلا )017/1١/97( ىف ىفوت «نيلدعملا دوهشلا دحأ وهو ثيدحلاب ةسنأ
 00 .(ها/١8/9 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو تس ةنس «لاوش نم

 .هيلع فقأ مل (6

 رظنا )317/٠١/50( يف يفوتو (9114) ةنس دلو «ناسارخ دنسم ئرقملا مامإلا خيشلا (؛)
 1١5/57(. ريسلا)

 فو



 ملاس وبأ مامإلا لاق ءاهعيمجب ًاعامس ءرفظم نب مساقلا اهب ينربخأ
 ءىسوطلا ديؤملا انأ ءهيلع ًاعامس :ىبيصنلا ةحلط نب دمحم

 :اهنمو

 نب يلع نب دمحأ انأ «يماحشلا دلاخ نب ميركلادبع انربخأ - 45

 مساقلا نب مساقلا انث ء«ظفاحلا هللادبع نب نب دمحم مكاحلا انأ .فلخ

 انث ءنامثع نب نادبع انث ل"”هجوملا وبأ ورمع نب دمحم انث (7يرايسلا

 هللا يضر ةشئاع نع ءدمحم نب مساقلا نع «هيبأ نع «دعس نب ميهاربإ

 وهف هنم سيل ام اذه اننيد ىف ثدحأ نم» : كو هللا لوسر لاق :تلاق اهنع

 نب نسحلا وبأ اذه نم ىلعأ هانأ :مساقلا انخيش انل لاقو .[أ/9] "در
 نب ىلع نب دمحأ انأ «ةزاجإ ىنهيملا رهاط نب دمحأ انأ ءهرضاح انأو ريقملا

 .هريغو فلخ

 يبأ نبدمحمو ءيتشدلا دمحم نب دمحأ ىرخأ ةجردب ىلعأ هانربخأو

 نسحلا نب دوعسم نع ءًاعامس '*”باهولادبع تنب ةيفص انتربخأ :الاق ركب
 دمحم نب دمحأ انأ دايز نب دمحم نب نمحرلادبع انأ «يفقثلا

 ءورم خيش دهازلا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «سابعلا وبأ )١(

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو نيتنثئا (”517) ةنس تام ؛هجوملا ابأ عمس

 .(ةءدرللو

 نامثع نب نادبع عمس ءورم ثدحم مامإلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (؟)
 .07 49/1 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نينامثو نيتنثا (987) ةنس يفوت «هلاثمأو

 يف ملسمو 755919(2) ثيدح (0) باب حلصلا باتك (040ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)

 .(1917118 - )١9 ثيدح (8) باب ةيضقألا باتك (175/0)

 جيتحا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةيدسألا ةزمح مأ رضخلا نب يلع تنب (84)

 ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس ء«بجر سماخ (8//545/9) ىف تيفوت ءءايشأ تورو اهيلإ

 .(؟#10/0/98 ريسلا) .ةرجهلا نم

 عمس نيول ةخسن يوار دهازلا بيدألا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءىسيع وبأ (5)
 ةنس دودح ىلإ ىقب .هللا همحر دابعلا ءاملعلا اياقب نم ناكو «يرهبألا رفعج ابأ

 000 .(055/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو تس (40/5)
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 «نيول ناميلس نب دمحم انث ,'"”يروزحلا ميهاربإ نب دمحم انأ ,27نابزرملا

 .هركذف هيبأ نع ء.دعس نب ميهاربإ انث
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 (")نيعبرالا باتك - 4
 مساقلا يبأ رثكلا مامإلل

 يفوت .مهيلع هللا ةمحر يعفاشلا باحصأ نم نيربتعملا ةمتاخ '*”ينيوزقلا
 تس ةئس ابيرقت هدلومو «ةئامتسو نيرشعو ثاللث ةنس .ةدعقلا يذ ىف

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ اهب ينربخأ .هيلع هللا ةمحر «ةئامسمخو نيسمخو

 انبلا وبأ انأ :لاق هيلع يتءارقب «نينذؤملا سيئر ””يناولا دمحأ نب دمحم
 ةنس هيلع اعامس «ينيوزقلا حصانلا نبا دومحم نب ديعس يبأ نب دومحم

 يعفارلا مساقلا وبأ مامإلا يلاخ انأبنأ :لاق ةئامتسو نيسمخو عبس

 .يدلاو ىلع تأرق :لاق اهنمو .هللا همحر

 قلل

00 

 قرف

 قف

 «قودصلا رمعملا بيدألا :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «يرهبألا رفعج وبأ

 (م98) ةنس يفوت .ءابدألا ءالضف نم ناك «يروزحلا رفعج يبأ نع نيول ءزج يوار
 1 508/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو ثالث

 دادجأ ضعب وهو روزح ىلإ ةبسنلا هذه :هيلعو انيلع هللا ةمحر يرزجلا ريثألا نبا لاق
 نيعبرأو نيتنثا (”47) ةنس لوألا عيبر يف تامو «نيول نع ثدح «هيلإ بستنملا
 .(”5*/١بابللا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(587/57 ريسلا) .ةيورم ًاثيدح نوعبرأ هل :يبهذلا لاق

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (088) ةنس دلو

 نظأ :حالصلا نبا لاقو .ثيدحلا ةفرعم هيلإ تهتنا نيلماعلا ءاملعلا نم ناك :هيلعو
 يذ يف يفوت ءرمألا ليمج ة ريسلا نسح نونف اذ ناك هلثم مجعلا دالب يف رأ مل ينأ

 .(567/؟؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو ثالث (57) ةنس ةدعقلا

 ًاتوص انيأر نم ىدنأ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءدمحم وبأ يبهذلا دنع

 نيثالثو سمخ (988) ةنس رفص يف يفوت «ءملسم حيحص نم ىقتنم هنم تعمس
 1 191١/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 ه5



 يبأ تنب ةمطاف انتربخأ «لضفلا نب دمحم نب هللادبع مكربخأ - 6

 انث «يناغصلا انث «ةناوع وبأ انأ ءنسحلا نب كلملادبع انأ «قاقدلا يلع

 ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع «ىيحي نب ةحلط انأ ءىسوم نب هللاديبع
 ال ةموحرم ةمأ ةمألا هذه نإ» : ِةّييَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر

 لجر لك يطعأ ةمايقلا موي ناك اذإف اهيديأب اهباذع ايندلا يف اهيلع باذع
 . "”«رانلا نم هكاكف ناكف نايدألا لهأ نم الجر مهنم

 يلاعم نب ىسيعو ءموتكم نب ليعامسإ نيلجرب اذه نم ىلعأ هانربخأو
 انأ «ةيومح نبا انأ ءرفظملا نبا انأ ءتقولا وبأ انأ «ىتللا نبا انأ :الاق

 .هركذف «ىسوم نب هللاديبع ينثدح ءديمح نب دبع انث مزح نب ميهاربإ
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 (9نيعبرألا باتك 0 ؟ 5 5
 حلاص ىبأ ىضاقلل

 يبأ نب رداقلادبع ىلاعت هللا يلو ريبكلا خيشلا نب قازرلادبع نب رصن

 "”يدادغبلا يليجلا حلاص

 نع ىهو هللا همحر ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس ىف هتافو تناكو

 .[ب/97] هخويش نع هباتك ءاذه ىليجلا نب حلاص ىبأ نع

 نتفلا باتك (4548/4) يف دوادوبأو «(508/4) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 نيريثكو «فيعض :سلغملا نب ةرابج هدانسإ يفر( 471778) ثيدح (ا9/) باب محالملاو

 ؟4//61) بارطضإلاب هلعأ يراخبلا نأ هجام نبا دئاوز يف ركذو «فيعض :ميلس

 ثيدح (*4) باب دهزلا باتك )١51714/5( ًاعوفرم سنأ ثيدح نم هجام نباو(١ت
 نبا حيحص) حيحص :هيلعو انيلع هللا ةمحر ينابلألا خيشلا لاقو (4؟59؟)

 (177/؟هجام

 .(١/40نيفلؤملا مجعم) رظناو 0819/57 ريسلا) .هسفنل نيعبرألا عمج :يبهذلا لاق (؟)

 ريسلا) )5878/1١/15(2 يف يفوتو (054) ةنس يف دلو ءدحوألا ملاعلا مامإلا (6)

 .(و4 2

 عك



 :اهنمو

 نب نيسحلا انأ «'”ىناورهنلا هللادبع ىبأ تنب ةجيدخ انتربخأ -_ "7
 «بويأ نب هللادبع انث ءرافصلا ليعامسإ انث «ةيوقزر نب دمحم انأ ؛'””ةحلط
 نع «هللادبع نب ةحلط نع .«يرهزلا نع  ةنييع نبا ينعي  نايفس انث
 هلام نود لتق نم» :لاق 46 هللا لوسر نأ ءمهنع هللا يضر ديز نب ديعس

 .«نيضرأ عبس نم هقوط ًائيش ضرألا نم ملظ نمو .ديهش وهف

 «رجاتلا ةريمقلا نب ىيحي انأ «يتشدلا دمحم نب دمحأ ًالصتم هانربخأو

 نع «ىئاسنلا هاور هركذف «ةحلط نب نيسحلا انأ «ةينابهولا ىنجت انتربخأ

 هب ةنييع نبا نع مهلك ٠ كك رامع نب ماشه نع فهجام نباو ؛هريغو (20ةسستق

 دواد يبأ نع «لامحلا نوراه نع دواد وبأ هاورو .ًايلاع دب عقوف

 نب ميهاربإ نب نب بوقعي نع «ديمح نب دبع نع «يذمرتلاو 5 ””يسلايطلا

2372 03 
 3 يدهم نب نمحرلادبع نع «يلع نب ورمع نع «يئاسخلو لرعس

 راج مهتع لص ال قرف مهب فوح ني هلادبح ا ةحلط لع ساي
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 «يلاعنلا ةحلط نبا نع تور «ةرمعم ةحلاص ةأرما :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق )١(

 086١/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيسمخ )601/١( ةنس ناضمر يف تيفوت

 ةزاجإلاب يفلسلا هنع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يلاعنلا هللادبع وبأ (؟)
 عامس هل يمأ لجر وه :ةركس نبا لوق لقنو .ءازجأ ةعومجم هيلاوع نم انل عقوو

 نيعستو ثالث (497) ةنس رفص يف تام ءملع تيب نم افيفع اريقف ناكو حيحص

 1١1/19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 .(40840) ثيدح (77) باب مدلا ميرحت باتك )١١6/8( يف ()
 .(58890) ثيدح )7١( باب دودحلا باتك (451/59) ىف (5)

 .(49/9/1) ثيدح (7) باب ةنسلا باتك )١18/0( ىف (9)
 .(1473) ثيدح (17) باب تايدلا باتك (:0/4) ىف (5)
 .(4044) ثيدح (97) باب مدلا ميرحت باتك )0//١15( يف (0)

 :ا/



 ('7نيخيشلل تاقفاوملا نيعبرألا باتك - 51
 هللادبع ىبأ ظفاحلل

 ('")ىسدقملا دحاولادبع نب دمحم

 «يسدقملا ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ ىلع اهتأرق ءهركذ مدقت دقو

 :اهنمو .هنم اهل هعامسب

 انأو دمحأ نب نسحلا انأ ءرصن نب دمحأ نب دمحم انربخأ 67

 نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللادبع انأ ءيناهبصألا ميعن وبأ انأ ءرضاح

 هللادبع نع ءهيبأ نع ءدمحم نب مصاع انث «سنوي نب دمحأ انث «هللادبع

 ام شيرق يف رمألا اذه لازي ال» :ِكّْقلَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 نم وهو ءهب سنوي نب هللادبع نب دمحأ نع هاجرخأ «نانثا سانلا نم يقب
 ةيفإ ١

 ("7ىربكلا نيعبرألا باتك - 1

 يلع يبأل
 (”7يركبلا دمحم نب دمحم نب دمحم نب نسحلا

 نيعبرأ يف ءاخيش نيعبرأ نع «ةفنصم نيعبرأ نم .ًاثيدح نوعبرأ يهو

 نيعبرأ ةنس نم نيعبرألا مويلا يف اهب ثدحو .ًايباحص نيعبرأل ءادلب

 .هيلع فقأ مل )١(

 .ًاريثك مدقت (؟)

 .(1870) ثيدح )١( باب ةرامإلا باتك (1401/6) يف (5)

 يف يفوتو (0ا!/4) ةنس يف دلو ءدنسملا لاحرلا ديفملا ثدحملا مامإلا خيشلا (5)

 .("؟5/757 ريسلا) .ةرجهلا نم 1)
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 «ركاسع نب هللا رصن نب ليعامسإ اناخيش هيلع ذئنيح اهعمسف «ةئامتسو

 دواد نبا ىلع تعمسو ءرابآلا تيب بيطخ نبا رمع نب دواد نب دمحمو

 ًاضيأ اهب ينربخأ كلذكو ءهنع اهتيقب ةياور يل زاجأو «ةريبك ةعطق اهنم اذه
 ثيداحأ ةعطقل بلحب هيلع يتءارقب ءزيزم نب سيردا نب دمحأ سابعلا وبأ

 يركبلا يلع يبأ نم اهعيمجب هعامس اهيقابب ةزاجإو [أ/44] اهنم اهتيقتنا
 نيسمخو تس ةنس .ةجحلا يذ رشع يداح يف هتافو تناكو ءاهفنصم

 سيردإ نب دمحأ انربخأ ءزيزم نبا ىلع اهنم عومسملا ردقلا نمو «ةئامتسو

 «ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحمو «بلحب هيلع يتءارقب «يومحلا
 2, ”رماوقلا دمحأ نب ميهاربإ نب دمحمو ء«ميحرلادبع نب دمحأ نب دمحمو

 نب دمحأو دارزلا نب دمحأ نب دمحمو «يبطاشلا نب ىيحي نب يلعو

 «ةءارقو ًاعامس «دمحأ نب هللادبع بحملا نب دمحمو ءرمع يبأ نب ميهاربإ

 ثلاثلاو يناثلا لاقو «يركبلا نب دمحم نب نسحلا يلع وبأ انأ :مهلك اولاق

 نب قاحسإ انأ :ًاضيأ عبارلا لاقو ءيسرملا هللادبع نب دمحم انأ :ًاضيأ
 يبطاشلا نبا لاقو «ةعبارلا يف ًاروضح «يلبنحلا ةقدص نب نسحملادبع
 1 .(ح) «يبيصنلا ةحلط نب دمحم انأ, : ًاضيأ

 قفز 0 7
 نب ىسوم نب دمحمو « رمع نب نمحرلادبع نب دمحم انربخاو

 حون نب نمحرلادبع نب ميهاربإو ءدعس نب دمحم نب ىيحيو . فلخ 3 5 . | | نا مد ل

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (564) ةنس دلو هللادبع وبأ )١(

 يف تام ءاددوتم اعضاوتم ناكو ءاروضح يركبلاو ادرم بيطخ نم عمس :هيلعو انيلع

 .(118/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع (7؟١) ةنس نابعش

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس (55) ةنس دلو «يلبنحلا هللادبع وبأ (9)

 راد ةخيشم يلوو .ةدعو يسرملاو ادرم بيطخ نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةرجهلا نم ةئامعيسو ةرشع ثالث )9١7( ةنس لاوش يف يفوت «لبجلاب ثيدحلا

 7 .011/9 خويشلا مجعم)
 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (541) ةنس دلو .هللادبع وبأ حالصلا نبا ()

 رضحأو راتتلا دالب لخدو ريثكلا ىورو يسرملا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 نم ةئامعبسو ةرشعو فين ةنس يف يفوت ءاهتلقنف دمحأ مامإلا طخب يتلا ةقرولا هعم
 .(591/6 خويشلا مجعم) .ةرجهلا
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 ءمكاحلا ةزمح نب ناميلسو .«يبلحلا ركب يبأ نب دمحمو .«نويسدقملا

 انأ :نولوألا ةسمخلا لاق ءًاعامسو ةءارق ءراتهملا نب فسوي نب دمحمو
 نب دمحم نب دمحم انث :ًاضيأ عبارلا لاقو .يسرملا هللادبع نب دمحم

 نب نامثع ورمع وبأ ةمّداعلا انأ : عباسلا لاقو ءهظفل نم ينييارفسإلا رافصلا

 يسرملا لاق ء«دحاولادبع نب دمحم ظفاحلا انأ :سداسلا لاقو ءحالصلا

 لاقو «ةيرعشلا بنيزو «يورهلا زعملا دبعو «يسوطلا ديؤملا انأ :يركبلاو
 :ةحلط نباو ةقدص نبا لاقو «بنيزو ديؤملا انأ :رافصلا نباو حالصلا نبا
 نب دمحم انأ :ديؤملا لاق ءزعملادبع انأ :دحاولادبع نبا لاقو ءديؤملا انأ

 :بليزو «يناجرجلا ديعس يبأ نب , ميمت انأ :زعملا دبعو «يوارفلا لضفلا

 نب دمحأ نب رمع انأ :مهتثالث اولاق «يراقلا مساقلا يبأ نب ليعامسإ انأ
 - مصاع وبأ انث ,«'"”يشكلا ملسم وبأ انث ءديجن نب ليعامسإ انث ءرورسم
 .(ح) - ليبنلا ينعي

 نب ىسيعو ءركاسع نب ليعامسإو «موتكم نب ليعامسإ انربخأو
 نبا انأ ءىسيع نبا انأ «يتللا نبا انأ :اولاق ركش ةنبا بنيزو «يلاعم

 نوع نب ينعي  رفعج انث ءدبع انث «ميزخ نبا انأ ءهيومح نبا انأ ءرفظملا

 .(ح) -

 «تباث نب ىيحي انأ «ميهاربإ نب دمحم انأ ءدمحأ نب ركب وبأ انربخأو

 انث «هللادبع نب دمحم انث «هللادبع نب دمحأ انث «لخلا نب دمحأ نب يلع انأ

 .(ح) «ميهاربإ نب يكم انث ءدواد نب نيسحلا

 ليعامسإو «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس انربخأو <

 ءمساقلا يبأ نب دحألادبعو ءهللا رصن نب ليعامسإو .ءفسوي نب [س[3]

 «تقولا وبأ انأ ءاجنملا وبأ انأ :اولاق دمحأ ةنبا بنيزو ءىلع تنب ةيدهو

 نم ةئامو نيعستو فين ةنس دلو ءملسم نب هللادبع نب ميهاربإ (يجكلا) يبهذلا دنع )١(

 ناكو ءدنسلا ةيثالث ثيداحأ ةدع هدنع :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا

 تام ؛هيلع اومحدزاو دادغب مدق دانسإلا يلاع هقرطو ثيدحلاب ًاملاع ًالومتم ًاليبن ًايرس

 .(5717/1 ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعستو يتنثا ةنس مرحم عباس (؟597/1//) يف

 ٠م



0 

 مصاع وبأ انأ «هللادبع انث «نارمع وبأ انأ ءدمحم وبأ انأ ,نسحلا وبأ انأ

 نب ةمادق نع «لبان نب نميأ انث :مهتسمخ اولاق ءميعن وبأو لمؤملاو

 رامجلا يمري يني يبنلا تيأر) :لاق هنع هللا يضر يبالكلا رامع نب هللادبع

 نب رفعج لاقو (كيلإ كيلإ الو «درط الو برض مث سيل « ءابهص ةقاث ىلع

 اذه .دلج الو .ىلوألا ةياورلا يف دازو .رحنلا موي ةرمجلا يمري :لوع

 «عينم نب دمحأ نع هححصو .يذمرتلا هاورو . حيحصلا طرش ىلع ثيدحلا

 ا"'ءيكو نع «ميهاربإ نب قاحسإ نع «يئاسنلاو .2"''ةيواعم نب ناورم نع

 .امهنع ًايلاع انل عقوف ءهب لبان نب نميأ نع «امهالك
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 (")ديناسألا نع ةدرجملا نيعبرألا باتك -
 نيدلا يحم خيشلل

 (”يواونلا ايركز يبأ 0 5 . ِ
 خيشلا ىلع ةئامعبسو سمخ ةنس يظفح نم اهتأرق «هيلع هللا ةمحر

 يلع يبأ نب لضفلا يبأ نب حتفلا يبأ نب دمحم هللادبع يبأ ةمّالعلا مامإلا

 مالكلاو اهلبق فنصملل يتلا ةبطخلا هيلع ذئموي تعمسو «يلبنحلا يكبلعبلا

 يبأ خيشلا هفنصم نم هلك كلذل هعامسب اهدعب ثيداحألا نم ظافلأ ىلع

 نمو «هتايورم عيمج خيشلا اذه ذئموي يل زاجأو هللا همحر يواونلا ايركز

 اهعمس ””يئاطلا كلام نب دمحم هللادبع يبأ ةمّالعلا فيناصت بلاغ اهتلمج

 )١( ثيدح (58) باب «جحلا باتك (؟198/) يف )903(.

 .(051:”7) ثيدح (؟١57) باب ءجحلا كسانم باتك ا /ه) يف ()

 .(85١ا/7/4 ظافحلا ةركذت) رظنا (*)

 ةنس يفوتو (51) ةنس مرحملا يف دلو «مالسإلا خيش ةودقلا دحوألا ظفاحلا مامإلا (4)

 ١41/١/4(. ظافحلا ةركذت) .ةرجهلا نم (51/5)

 يف ًامامإ نهذلا داح ًامهف ًايكذ ًامامإ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يعفاشلا (5)
 مرحملا يف يفوت «لوصألاو هقفلا يف ةكراشملا ديج رظنلاو نايبلاو يناعملاو وحنلا
 .(2948/ه بهذلا تارذش) .ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو تس (5485) ةنس

 هدأ



 ام لوأ اهنأل دانسإ ريغب تناك نإو نيعبرألا هذه تركذ امنإو ءهمزالو هنم

 نوعبرأو دحأ هذهف ءاهاوس خيشلا اذه نم عمسأ ملو ثيدحلا نم هتأرق

 امم اهعبتيو «ةّنملاو دمحلا هلو اهركذ ىلاعت هللا رسي نيعبرألا يف ًافنصم

 بتك نم تيقتنا ةرشع اهنم «ءىرخأ نيعبرأ نورشع نآلا هركذ ينرضحي
 نم ةرشعل تجرخ ةرشع اهنمو «نيدرفنم موق ىلع اهتعمسو ءءازجأو
 :اهمدقأف ىلوألا امأ هللا مهمحر مهيلع اهتعمس انخويش
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 (")اقيدح نوعبرأ - 65
 نب ليعامسإ ةياور نم

 يندملا ريثك يبأ نب رفعج

 دقو ءاهدرفأ نم ملعأ الو ءرمع نبا نع هرانيد نب هللادبع نع
 نب دمحم نب ىيحيو ءةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش اهب ينربخأ
 ء«يزاريشلا نب دمحم نب دمحمو ءامهيلع ًاعامس «نايسدقملا دعس
 انأبنأ :مهلك اولاق يتءارقب بلاط يبأ نب دمحأو ءرفظم نب مساقلاو

 [أ/40] سابعلا وبأ انأ :لاق دادغب نم .ىعيطقلا دمحأ نب دمحم

 نيسمخو ىدحإ ةنس هيلع ًاعامس «يكملا زيزعلادبع نب دمحم نب دمحأ
 انأ ءىعفاشلا نسحلا نب نمحرلادبع نب نسحلا ىلع وبأ انأ «ةثامسمخو
 رفعج وبأ انأ ."”يسقبعلا سارف نب ميهاربإ نب دمحأ نسحلا وبأ

 نب ليعامسإ انث «يكملا روبنز نب دمحم انث «يلبيدلا ميهاربإ نب دمحم
 هذه نم لزنأ ءةلصتم اهتعمس دقو ثيداحأ ةدع اهنم مدقت دقو ءرفعج

 راد (ةيوبنلا ثيداحألا ىف ةيوونلا نيعبرألا نتم) ناونعب ةعوبطم ثيداحأ هل (؟١)

 .توريب نايرلا ةسسؤم /اهحرش عمو «تيوكلا/ةيورعلا

 رذ يبأ لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع يتنثا )3١7( ةنس دلو .يكملا (؟)

 ىدامج يف تام يرجسلا هقثو اذكو «تبث ةقث :امهيلعو انيلع هللا ةمحر همجعم نم

 /181/١19(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو سمخ )4٠8( ةنس ىلوألا

 هم



 .هركذ يتأيسو «رجح نب يلع ثيدح نم لوألا يف ةجردب قيرطلا
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 (')هلسم حيحص نم ةهاقتنم ًاثيدح نوعبرأ -

 هتلادبع ىبأ ءاقتنا

 بيدجتلا نب دمحأ نب دمحم

 امأو .حيحصلا عيمجعب يدانسإ مدقت دقو . حيحصلا تايعابر نم ىصهو

 نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ بيطخلا ةدرفم اهب ينربخأ دقف نوعبرألا هذه

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ناهيقفلاو ءقشمد بيطخ "'يطالخلا نامثع
 .'؟"”يكلاملا يواوزلا ىسوم نب ىبحي نب ىيحي ايركز وبأو 0" ”يعفاشلا سنأ
 نسحلا وبأو «'”يبويألا ليعامسإ نب كلملادبع نب دمحم يلاعملا وبأو

 نب زيزعلادبع نب دمحم هللادبع وبأو «يلبرإلا ركب يبأ نب دمحم نب يلع
 «عمسأ انأو مهيلع ةءارق .""يقشمدلا مث يلقصلا زرطملا نبا مساقلا يبأ

 .هيلع فقأ مل )١(

 هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبرأ (5454) ةنس دلو «ةسالكلا مامإ (؟)

 «ىتأو هقف يف كراشي ناكو دبعتو نوصو نسح تمسو راقوو ةلالج اذ ناك :هيلعو انيلع
 ١18/5(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو تس )17١5( ةنس يف يفوت

 نيئدتبملل هيبنتلا ئرقي ناك ءريخ كرابم ةيقب :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق (9)

 68/١(. خويشلا مجعم) .فئاظولا رضّحيو

 مجعم) .لضاف نسح خيش ؛هيقفلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ,يطورشلا (4)
 .("375/؟ خويشلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ثالث (56) ةنس ةدعقلا يذ يف دلو (5)

 نفديل هب اوؤاجو تامو «ةفئاطو مئادلادبع نبا نم ريثكلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 اهب نفد حلاصلا مأ ةبرت ىلإ هودر مث ةشوهو ةنتف كلذ يف ىرجو عنمف همأل هدج ةبرتب
 .ةرجهلا نم ةئامعيسو نيرشعو عبس (10/217) ةنس ةرخالا ىدامج يف تام هللا ةحماس

 .(555/9 خويشلا مجعم)

 ملسم حيحص نم ناهربلا نب يضرلا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق (5)

 )///071١١( ىف تام .ءشطبلا ديدش ًايوق ًامخض ناك :لاقو ىلازربلا ركذو ثدحو
 .(188/4 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو رشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر عباس

 ه.+



 «يبهذلا ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يدجو .«ةئامعبسو تس ةنس

 يبأ نبا دمحأ نب دمحمو «يلبنحلا نسحلا نب هللادبع دمحم وبأ يضاقلاو

 نب فسويو «''”بئاتلا يبأ نب نيسحلا يبأ نب ليعامسإو «يحلاصلا اجيهلا

 نب رمع نب دمحمو ؛يبطاشلا ىيحي نب يلعو «يدركلا ميهاربإ نب دمحم
 دمحم وبأو ءيزملا فسوي نب ركب وبأو :يوالسلا مساقلا يبأ

 هاجت فيرشلا دجسملاب امهيلع يتءارقب «يضرفلا ميهاربإ نب نمحرلادبع

 «كوبتب يوالسلا ىلعو «ىلاعت هللا اهفرش ةبيطب ْكُلَو ىفطصملا انديس ةرجح
 «نويساق حفسو قشمدب نيقابلا ىلعو «ةبيبطلا ةعلقب بئاتلا يبأ نبا ىلعو

 ميهاربإ نب قاحسإو «يواهرلا سايلإ نب رضخلا نب رمع نب دمحمو
 هللادبع وبأ ةاضقلا يضاقو «يحلاصلا هللادبع نب بحملا نب دمحمو .يدمآلا

 ينس نب هللا رصن نب دمحمو «يكلاملا رموس نب ناميلس نب دمحم
 يبأ نب دمحمو ؛"”يركاكسلا نب يلع نب دمحم نب ىيحيو «2"'ةلودلا
 نب دوادو «نايحلاصلا *”رمع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأو ءدمحأ نب ركب

 ةءارق «يفنحلا يراوج نب زيزعلادبع نب يلعو «ئرقملا هاشبرع نب دمحم
 نب نسحلاو «ينالقسعلا نب دمحم انأ :يبطاشلا نبا لاق «عمسأ انأو مهيلع

 يضاقلا لاقو لاقو ءرافصلا نب دمحم نب دمحمو «يركبلا نب دمحم

 )١( ةنس دودح ىف دلو «يراصنألا شيعي ىبأ نبا (بئاسلا ىبأ نبا) ىبهذلا دنع )5140(
 يكم نم ريثكلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأ
 ةنس تام «كاذب نكي ملو تابثأو ءازجأ هلو «يقارعلاو يركبلاو يسرملاو يخلبلاو

 )9/7١( خويشلا مجعم) ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ ١/10/8(.

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبس (541) ةنس دلو «هللادبع وبأ (؟)

 تام «ةداهشلا نم ًالاومأ لصحو ةليزج ةورث فلخو مئادلادبع نبا عمس :هيلعو انيلع

 .(191/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (16) ةنس يف

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (5684) ةنس دلو «يطورشلا ايركز وبأ 0

 عيبر يف تام «مئادلادبع نبا نع ىور هحلصي هللاو هيف ملك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(”ا/ه/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا (777) ةنس لوألا

 يبهذلا لاق ءانظ ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نيتنثا (5867) ةنس دلو ءىطورشلا (4)

 نبا نم عمسو «ةرجهلا نم ةئامعبسلا لبق نم تعمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 868/١(. خويشلا مجعم) .مئادلادبع

6:5 



 لاقو «ءيسرملا لضفلا ىبأ نبا [ب/95] هللادبع نب دمحم انأ :ىكلاملا

 نب دمحأو «يسدقملا يداهلادبع نبا دمحم انأ :دارزلا نباو يلبنحلا يضاقلا

 رمع نب ميهاربإ انأ :يدركلا فسويو «يواوزلا ىيحي لاقو «مئادلادبع

 يداهلادبع نب دمحم انأ :بحملا نبا لاقو «مئادلادبع نب دمحأو .ىطساولا

 «هركذب أدبملا بيطخلا لاقو ءًاعامس يطساولا رمع نب ميهاربإو ءًاروضح
 لاقو «يطساولا ميهاربإ انأ :يواهرلاو ءزرطملا نباو «يلبرإلاو «ءسنأ نباو
 روصنم انأ :يطساولاو ينالقسعلا لاق «مئادلادبع نب دمحأ انأ :نوقابلا

 دمحم نب ديؤملا انأ :رافصلا نباو يركبلاو يسرملا لاقو «يوارفلا

 :اولاق ينارحلا ةقدص نبا انأ :مئادلادبع نباو يداهلادبع نبا لاقو ءيسوطلا

 . مدقتملا هدنسب يوارفلا لضفلا نب دمحم انأ
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 هاقتنم ًاثيدح نوعبرأ ١

 (')يناتسجسلا دواد يبأ ننس نم

 نم ءءازجأ ةتس نم «يناولا نيدلا نيمأ .مامإلا انبحاص اهاقتنا

 تنب ءارزولا تس دمحم مأ «ةبتاكلا ىلع اهتأرق «باتكلا رخاوأ

 ملسملا نب يلع نب نمحرلادبع انأ «ىجردلا ميهاربإ نب : ؛ ليعامسإ

 ءظفاحلا ركب وبأ بيطخلا انأ «يملسلا ةزمح نب ميركلادبع انأ «يقرخلا

 . مدقتملا هدئس
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 .هيلع فقأ مل )١(

 تأرقو تبتكو ةيفنح ةهقفتم «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عست (5809) ةنس تدلو (؟)

 لاوش يف تيفوت ءاهدلاو ىلع تهقفتو ةفينح ىبأ هقف نم ًاريثك ًائيش تظفحو نآرقلا
 000 ١195/5(. ءانلا مالعأ) .ةرجهلا نم ةثامعبسو نيثالثو تس (785) ةنس

65 



 ًاثيدح نوعبرأ -
 ١ ع .٠ وما همومه

 (”7ريبكلا لوألا ءزجلا نم اهتيقتنا
 كامسلا نب دمحأ نب نامثع ورمع ىبأ ثيدح نم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هلامكب ءزجلا اذه ركذ ىتأيسو

 نب حاسد .يدتسلا نب ميركلابع نب دحمو ءريخلا نب م محم نب ميهاربإ

 ءفسوي نب قلاخلادبع نب قحلادبع انأ : لوألا لاق 9 صاوخلا ديزم

 هللادبع نب ريشب انأ :يتبسلا لاقو «'””زازقلا نمحرلادبع نب هللا رصنو
 نب دمحأ انأ :فسوي نبا لاق ءزازقلا هللا رصن انأ :نوقابلا لاقو .'”يدنهلا
 نب نسحلا انأ :الاق ناهبن نب ديعس نب دمحم انأ :نارخآلاو «جارسلا رفعج

 . كامسلا نبا انث «ناذاش نب دمحأ

 نبا دئاوف مساب (ب/١١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 -أ/74١ق )2١ مسقلا ثيدح (”14) مقرب ةيرهاظلا يف طوطخم وهو «كامسلا

 نم (ب/١٠١٠١ 9 ؟ق ال) مسقلا (#5/1 عومجملا) نمضو (ه019) ةنس (ب/686
 نمضوهو (ه777) ةنس بتك (أ/« -أ/١5ق *٠١. عومجملا) نمضو «عباسلا نرقلا
 -أ/54١ق 294/54 عومجملا) نمض «ةاقتنملا دئاوفلا مسابو (؟ج١٠* عومجملا)

 نرقلا نم (ب/4١١ 44/[ ق ءالاآ عومجملا) نمضو «نماثلا نرقلا نم (ب 5

 عمجملا .(ه608) ماع بتك (ب/؟518 - أ,٠7”5ق مك عومجملا) نمضو ءعباسلا

 ١41١/١ -١47. سسؤملا

 ءدماح نب ريشب نم عمس نميف يبهذلا هركذ ءعضاوملا لك يف (يتيبسلا) لصألا يف (؟)
 .(168/؟9 ريسلا) :هتمجرت يف

 .(71١ا/*/؟4هبتشملا ريرحتب هبنتملا ريصبت) .درفتو رمع ()

 نم ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ )44١( ةنس ةرخآلا ىدامج ىف دلو .«تاداعسلا وبأ (4)

 نبا هتزاجإب درفت ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتنا :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا
 نم ةئامسمخو نينامثو ثالث ةنس رخآلا عيبر عسات (08/4/4) يف يفوت «مئادلادبع
 .(1"؟/١5 ريسلا) .ةرجهلا

 ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا (61/7) ةنس ءةجحلا يذ يف تام .ًاحلاص ناك «ءريخلا وبأ )6(

 ١6١(. :ص هيلإ جاتحملا رصتخملا) .ةرجهلا نم

 مدلك



 ةاقتنم ًاثيدح نوعبرأ - 361
 (')ريسفتلا باتك نم

 (9يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا يبأ مامإلل

 نب سيردإ ءاقتنا ىهو «ةئامعبرأو نيتسو نامث ةنس ء.هتافو تناكو

 .ريرم

 «نيدلا فرش ءءاملعلا ةكرب «ةاضقلا يضاق «ينابرلا مامإلا اهب ينربخأ

 رهاط يبأ ةاضقلا يضاق نب ميحرلادبع ةاضقلا يضاق نب هللا ةبه مساقلا وبأ
 ًاعامسو «ةرم ريغ هيلع يتءارقب «"””يومحلا يزرابلا نب هللا ةبه نب ميهاربإ
 عست ةنس «هيلع ًاعامس ءروكذملا رهاط وبأ يدج انأ :لاق [[/45] ًاضيأ
 مامإلا انأ «ءلصوملاب يبرحلا رفظملا نب ميهاربإ انأ :لاق ةئامتسو نيسمخو

 نب فسوي حتفلا وبأو «'””يوحنلا باشخلا نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

(00 

00 

 يف

 عج

 .(55/9/ نيفلؤملا مجعم) رظنا .ًاءزج )١5( ريسفتلا يف طيسبلا هباتك نم ةاقتنم
 ءاملع مامإ ذاتسألا ةمالعلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .يعفاشلا
 فلأ نم رفك دقو «يغبني الام ءاملعلا نم ةعامج يف ناسللا قلطنم ناك «ليوأتلا
 .ةرجهلا نم (554) ةنس ةرخآلا ىدامج ىف ىفوت ءروذعم وهف ءريسفتلا قئاقح باتك

 00 .(مم 9/18 ريسلا)
 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو سمخ (5465) ةنس ناضمر يف دلو
 فنصو لئاضفلا ىف كراشو لوصألاو وحنلا أرقو هدلاوب هقفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 نيحلاصلا ىلع مارت هلو «ةرذ ربكلا نم هعابط يف ام نيدلاو ةدابعلا عم فيناصتلا
 نم ةئامعبسو نيثالثو نامث (978) ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت ءمهيف نظ نسحو

 "؟4ئدلذ خويشلا مجعم) .ةرجهلا

 انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا (547) ةنس دلو
 عامسلا يف غلابو ءاريثك حيلملا هطخب بتكو ناسللا ملع يف هنامز لهأ قاف :هيلعو
 «قلخ وحنلا يف هب جرختو فصوي ال ام ًائيش بتكلا نم لصحو هنارقأ ىلع أرق ىتح
 ىف تام «ةموهفم ةعيرس ةحيحص ةنسح ةءارق ثيدحلا أرقي :هللا همحر يناعمسلا لاق
 678/١0 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو عبس ةنس ناضمر ثلاث (هدابرومم)
 .(هك4

 هدءأ/



 نب دمحم هللادبع ربأ يضاقلا انأ :لوألا لاق ءىقشمدلا دلقم نب دمحم

 :الاق يخونتلا ميهاربإ نب رمع انأ :يناثلا لاقو ؛ ينانمسلا نيسحلا

 :اهنمو

 دمحأ نب بجاح انأ ءيضاقلا نسحلا نب دمحأ انربخأ 8

 «ديمح انأ «نوراه نب ديزي انأ «بيعش نب ميحرلادبع انث :لاق "”يسوطلا

 يف يبر ينقفاو) :هنع هللا يضر رمع لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 هللا لزنأف ؟ىلصم ميهاربإ ماقم نم تذختا ول «هللا لوسر اي :تلق «ثالث

 لخدي ءهللا لوسر اي :تلقو 24 ٌلَصُم مهرب ِماَقَم نم أوُدَجاَو» :ّلجو َّنع

 ةيآ هللا لزنأف «باجحلاب نينمؤملا تاهمأ ترمأ ولف ءرجافلاو ربلا كيلع

 هانربخأ دقو ءًارصتخم ةياورلا هذه يف عقو اذك .ثيدحلا ركذو (باجحلا

 نب يلع انأ :لاق يتءارقب ءرفظم نب مساقلا ءالماك نيتجردب اهنم ىلعأ

 انأ :الاق هللاديبع نب دمحمو ءرصن نب رصن انأ «ةعبارلا يف انأو ءريقملا

 نب دمحم نب ىيحي انث «يبهذلا نمحرلادبع نب دمحم انأ «يرسبلا نب يلع

 «بويأ نب دايزو «يقرودلا ميهاربإ نب بوقعيو «شادخ نبا انث «دعاص

 كلام نب سنأ نع  «ديمح انث ءريشب نب ميشه انث :اولاق بوقعيل ظفللاو

 يف يبر تقفاو :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق) :لاق هنع هللا يضر

 هللا لزنأف ؟ىلصم ميهاربإ ماقم نم انذختا ول ءهللا لوسر اي : تلق « ثالث

 نإ ءهللا لوسر اي :تلقو لص رمِهربِإ ِماَقَم نم اوُداَو» :ّلجوَّرع

 ةيآ تلزنف :لاق «نبجتحي نأ نهترمأ ولف ءرجافلاو ربلا نهيلع لخدي كءاسن

 ىَسَع# :نهل تلقف «ةريغلا يف هءاسن ينو هللا لوسر ىلع عمتجاو «باجحلا

 نم هيلع قفتم (كلذك تلزنف .4َّنْسَي اَيَح اًبنوزَأ ءُهلِدِب نأ َّنُكَقَلَط نإ دي

 .(41/ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع عست (519) ةنس ةجحلا يذ يف تام )١(

 ةثالث مكاحلا هنم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءدمحم وبأ محري نبا (؟)

 بتك هذهو ًائيش عمسي مل :لاقو مكاحلا همهتاو .ةدنم نبا هقثوو «تمدعف ءازجأ

 95/١8"(. ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالث ("50) ةنس تام ءهمع

 ه4



 .هنم ريخألا لصفلا يف "”يقرودلا بوقعي نع «يئاسنلا ىورو ,237قرط

 .ةيلاع ةقفاوم انل عقوف

© © © 

 (9ةاقتنم ًاثيدح نوعبيرأ - 614

 يقهيبلا مامإلل ريبكلا ننسلا نم لوألا دلجملا نم
 دواد نب دمحم اهب ىنربخأ .ىعبرلا ىفاكلادبع نب ىلع ءاقتنا

 نب ورمع وبأ ةمالعلا انأ [ب/45] :اولاق يليجلا يلع نب دمحأو «راتهملا

 .هعضوم ىف هركذ مدقتملا هدنسب هيلع اعامس ءحالصلا

© © © 

 قرا . ِء
 (”ًاتيدح نوعبرأ - 0

 اذه ىقهيبلل بادآلا باتك نم اهتيقتنا

 هعامسب «ىسلبانلا دمحم نب ةمعن نب بويأ ربصلا ىبأ ىلع اهتأرقو

 .اهيلإ ةراشإلا تقبس دقو ءىسرملا نم

 يف ملسمو 407(2) ثيدح (”37) باب ةالصلا باتك (487 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .,(58484  ؟14) ثيدح (7) باب ةباحصلا لئاضف باتك )١1856/5(

 )١١51١ -١(. مقر (”98) باب ريسفتلا باتك (495/5) ىربكلا يف (؟)

 اهركذ :يلشعرملا لاق ء«ريبكلا ننسلا نم نيعبرألا ١1708/5: سسؤملا عمجملا يف ركذ (©)

 يف ةروصمو «ةيناميلسلا يف ةطوطخم يهو (أ/45 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا

 156/١(. سسؤملا عمجملا) رظنا (784) مقرب ةيمالسإلا ةعماجلا

 :يلشعرملا لاق (بادآلا ىمسيو) بدألا باتك :88/1 سسؤملا عمجملا يف ركذ (5)
 مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم وهو (أ/؟ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ

 ماع ةيملعلا بتكلا راد يف عبط (هالا*#) خيراتب (ق771) يف «؛ثيدح (*4)

 ىف (ريتسجام) ةلاسر ايركز اضر هققحو ءاطع رداقلادبع دمحم قيقحتب (ه40١)

 1 .680/6 سسؤملا عمجملا (ه14007) ماع ءرهزألا

 ه8



 (')ةاقتنم ًاثيدح نوعبرأ 2 5

 بيهرتلاو بيغرتلا باتك نم
 مساقلا يبأل

 ىلع اهتأرق .يلازربلا نيدلا ملع ظفاحلا اهاقتنا ءهركذ مدقتملا يميتلا

 هعامسب «'"”يدادقملا مساقلا يبأ نب ليعامسإ نب قاحسإ ادفلا يبأ يضاقلا

 . مدقتملا هدنسب «مئادلادبع نب دمحأ نم
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 (”)اتيدح نوعبرأ - 7367
 ءافشلا باتك نم اهتبقتنا
 هللا همحر ضايع ىضاقلل

 ىبأ مامإلا ىلع نيعبرألا هذه تأرقو . هديناسأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو

 نب نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ انأ :لاق ؟؟”يكلاملا يلع نب رمع صفح

 مدقتملا هدانسإب «ىنانكلا ريبج نب دمحأ نب دمحم انأ 22 ىعبرلا قيتع

 .هركذ

 .هيلع فقأ مل )١(

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ىدحإ (581) ةنس يف دلو «يبحرلا (؟)

 ابوبحم ابيهم اروكشم ناكو هريغو مئادلادبع نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع سمخ (1/18) ةنس لوألا عيبر يف يفوت ؛هريخو همراكمل

 158/١(. خويشلا مجعم)

 .هيلع فقأ مل (9)

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخلا (5060) ةنس لبق دلو (4) .

 مولع ةدع يف نارقألا قافو ءهريغو يواوزلا دمحأ يبأ ىلع هقفتو لغتشا :هيلعو

 نم ةئامعبسو نيثالثو تس (ا/"5) ةنس ةفرع موي تام .نهمو فشقتو ةدابع اذ ناكو

 .(588/#“ رردلا) .ةرجهلا

 مرحملا يف تام .سردو ىتفأو هقفلا يف رهم :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ()

 .(48/4 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع (9/70) ةنس

 مهزؤو



1١1 ٠. 8 

 (")ًاقيدح نوعبرأ -
 ىلازربلا ظفاحلا اهاقتنا

 جرفلا يبأ ةخيشم نم
 تام .'””يدادغبلا مث ينارحلا بيلك نب باهولادبع نب معنملادبع

 وبأ اهب ينربخأ .ةئامسمخو نيعستو تس ةنس رخالا عيبر يف اهب

 اهيقتنم ةءارقب «يرصانلا يزرغلا هللا دبع نب بوتكم نب دمحم يلاعملا

 اعامس .بيلك نبا انأ «ينارحلا معنملادبع نب فيطللادبع انأ :لاق

 .هيلع
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 اوبإ «-"©©خ 5 8

 ("7ىرخأ نوعبرأ 2 6
 ةروكذملا ةخيشملا نم ًاضيأ روكذملا اهاقتنا

 رقص نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ ىلع :ًاضيأ ىلوألا عم اهتأرق
 ينربخأ دقو «هنم هعامسب ينارحلا فيطللادبع نم هعامسب ءاهب 4” يبلحلا

 نب يذاش نب هوكريش نب دواد نب ىسيع دمحم وبأ : ًاضيأ ىلوألا نيعبرألاب

 نب ابسيس دمحم وبأ هالوم :اهنم ةيناثلا نيرشعلابو '*””يكوكملا هوكريش

 ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ١4/١"( سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ ةخيشملا )١(
 نمض (©6 يبنلا نع ثيداحأ)ناونعب ءزج ةيرهاظلا يفو (أ/88 سرهفملا مجعملا) يف
 سسؤملا عمجملا) .ءيس طخب (هه43) ةنس بتك (”8 1793 )٠١/*2 عومجملا
0" 

 .(5560 788/1١ ريسلا) .ةرجهلا نم (560) ةنس رفص يف دلو نيمألا ليلجلا خيشلا (؟)
 .هيلع فقأ مل (6)

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث (5779 ةنس دلو (4)
 فتاداهش يف نوكشي بلح لهأ ناكو بيلك نبا ةخيشم بيجنلا نم عمس :هيلعو
 .(491/# رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (9/17) ةنس نابعش يف تام

 رجح نبا لاق ء«ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو سمخ (566) ةنس ناضمر يف دلو (6)

 هاا



 بيلك نبا انأ ءاعامس مئادلادبع نب دمحأ انأ :الاق امهيلع ًاعامس :2”هللادبع

 :اهلك ديناسألاب نيرشعلا هذه نمو .هل جرخملا

 نب دمحأ نب نسحلا انأ «ناهبن نب ديعس نب دمحم انربخأ ٠١

 نب مساقلا ديبع وبأ انأ «زيزعلادبع نب يلع انث ءدمحأ نب جلعد انأ «ناذاش

 هنع هللا يضر. هللادبع نع «لئاو يبأ نع ءروصنم نع «رابألا انث «مالس

 تيك ةيآ تيسن :لوقي نأ مكدحأل امسئب» :لاق هنأ لي ّيبنلا ىلإ هعفري

 لاجرلا رودص نم ًايصقت دشأ وهلف .نآرقلا اوركذتسا .ىّسن وه لب .تيكو
 ."”«هلقع نم معنلا نم [/47

 :اهنمف مهيلع اهتعمس يتلا انخويشل جرخملا تانوعبرألا امأو
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 (9نييدادغب ًاخيش نيعبرأ نع ًاثيدح نوعبرأ -
 يناولا هللادبع وبأ هجرخ

 دمحم نب ينغلادبع نب مساقلا يبأ نب فيطللادبع دمحم ىبأل

 «مهنم هتزاجإب ةرم ريغ هركذ مدقتملا دحألادبع انخيش يخأ ةيميت نب ينارحلا

 . ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس هيلع اهتعمس دقو
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 لخد نيدهاجملا نيبهاذلا نيرطعلا تيبو ءارمألا دحأ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةئامعبسو ةرشع عست (!/19) ةنس ةدعقلا يذ يف تام ءهعاطقإ يف ةدايز بلطل ةرهاقلا

 .(581/# رردلا) .ةرجهلا نم

 نب ميعن ءزجو «بيلك نبا ةيخيشم عمس (اسيس) رردلا يفو (ناسيس) دييقتلا ليذ يف )١(

 «مرحملا نم رشع يناثلا ةليل (ها/51/1/17 )١١  يف تام .ًاديج ًالجر ناك «مصيهلا
 .(؟1/8/؟ ةنماكلا رردلاو «54١/؟ دييقتلا) ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ ةنس

 (5*50) ثيدح (7) باب نآرقلا لئاضف باتك ٠١١4( ص) ىف يراخبلا هجرخأ (؟)
 578 - 788) ثيدح (") باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك (044/1) يف ملسمو

40/). 

 .هيلع فقأ مل (9)

 هذا"



 (”اثيدح نوعبرأو - ١
 دمحم يبأ يخأل اهتجرخ

 هخويش نع هيلع اهتأرقو يئالعلا يدلكيك نب جيلق

 :اهنمو

 نب هللا ةبه انأ «هللادبع نب لبنح انأ ءدمحم نب ملسملا انربخأ - ١

 نب هللادبع انأ ءرفعج نب دمحأ انأ ءبهذملا نب نسحلا انأ ءنيصحلا

 سنأ نع «بيهص نب زيزعلادبع نع «ليعامسإ انث «يبأ ينثدح ءدمحأ
 رضل توملا مكدحأ نينمتي ال" : 6 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 ةايحلا تناك ام ينيحأ مهلا :لقيلف توملل ًاينمتم دب الو ناك نإف هب لزن

 .«يل اريخ ةافولا تناك اذإ ينفوتو يل اريخ

 نب ىسيعو ؛مامإلا دمحم نب ميهاربإ «ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو
 لاق ءركش تنب بنيزو «مئادلادبع نب ركب وبأو دعس نب ىيحيو «يلاعم
 رهاط وبأ انأ :الاق رفعج انأ :نوقابلاو .هللا ةبه نب ىلع انأ :لوألا

 «شمحم نب دمحم نب دمحم رهاط وبأ انأ «ىفقثلا هللادبع وبأ انأ ءىفلسلا

 نب ديزي انأ ءيدعسلا هللادبع نب ميهاربإ انأ نزازبلا نسحلا نب دمحم انأ

 نب ليعامسإ ثيدح نم ءهيلع قفتم .هب سنأ نع ءديمح انث «نوراه
 ءةعمجلا ةليل يف هللا همحر يخأ ةافو تناكو .ًايلاع انل عقوو ,9ةبلع

 هللا هدمغت ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ ةنس .ةجحلا يذ رهش نم نيرشعلا
 . هتمح رب
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 .هيلع فقأ مل )١(

 )5881١(. ثيدح (*"”:) باب تاوعدلا باتك ١44( :ص) ىف يراخبلا هجرخأ (0)

 ثيدح (4) باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك )3١5714/4( يف ملسم هجرخأو

 )3 -654١(.

 ها



 لنرلا 9 ٠

 (”اتيدح نوعبرأو -
 نيدلا مجن ةاضقلا يضاقل اهتجرخ

 ىرصص نب ملاس ني دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ

 .ىلاعت هللا ءاشنإ اهركذ يتأيسو هل اهتجرخ يتلا ةرشعلا ءازجألا نمض يف
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 (9اثيدح نوعبرأو 2
 دمحم يبأ نيدلا فيفع خيشلل سدنهملا نب هلادبع وبأ اهجرخ

 (27يفنحلا يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ 48 00 7 . م03

 رهش يف هتافو تناكو «ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس يف هيلع اهتأرقو

 نم ليلخ نب فسوي نع اهعيمجو «ةئامعبسو نيرشعو سمخ ةنس ناضمر
 .لادبألاو تاقفاوملا ىلاوعلا
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 (”اهتجرخ نوعبرأو - 4
 [ب/11] ةمئألا دحوأ مالسإلا خيش انخيشل

 دحاولادبع نب ىلع نب دمحم ىلاعملا ىبأ نيدلا لامج نيدهتجملا دحأ

 .هيلع فقأ مل )١(

 (ا/977) ةنس لوألا عيبر يف يفوتو ءةرجهلا نم (598) ةنس دلو «قشمد لهأ سيئر (؟)

 .(4/ خويشلا مجعم) . ةرجهلا نم

 .هيلع فقأ مل (0)

 انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ء«ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو نيتنثا (547) ةنس دلو (4)

 سنأ هل ناك :هللا همحر يبهذلا لاقو «يلاوعلا نم ءايشأب درفت ءافيطل ناك :هيلعو

 (407”7 - 81/١" ةنماكلا رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 .(557/5١نيفراعلا ةيده) يف تركذ يتلا هتافلؤم نمض ركذي مل (8)

 هأ5



 نم هنع أطوملا ركذ بيقع مدقتملا ثيدحلا اهنمو هيلع اهتأرقو «''”يراصنألا

 انخيش ةافو ركذ ىتأيسو «كلام نع «ىعفاشلا نع «لبنح نب دمحأ ةياور

 . هتمح رب هللا هذمغت ةئامعبسو نيرشعو عبس ةنس ىف اذه

© © © 

 ("7يناولا نب هللادبع وبأ اهجرخ نوعبرأو - ؟ 5 0 . .٠ 0 ُ .٠
 مولعلا رحب دحوألا ةمالعلل

 «ينارحلا ةيميت نب مالسلادبع نب ميلحلادبع نب دمحأ سابعلا يبأ

 ةعلقب القتعم هتافو تناكو «ةرشع عبس ةنس هيلع اهتعمسو .هوفعب هللا هلمغت

 . ””ةثامعبسو نيرشعو عست ةنس «ةدعقلا يذ نم نيرشعلا يف .قشمد
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 (9ًاثيدح نوعبرأو - 3"
 نيدلا رخف مامإلا بحاص اهجرخ

 ةردان دنسملا رمعملا خيشلل هللا همحر يكبلعبلا نب نمحرلادبع

 نب نسح نب ةمعن معنلا يبأ نب بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ «ةاورلا

 «ةنحشلا نباب فورعملا راجحلا يحلصلا مث ءىرقم ريدلا نايب نب يلع

 . ”هتافوو هركذ مدقت دقو ةرشع تس ةنس ءاهجرخم ةءارقب هيلع اهتعمسو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو عبس (5517) ةنس دلو «يناكلمزلا ()
 هل ةيلاعلا نيعبرألاو يراصنألا هنم تعمس باحصألا هب جرختو فنص :هيلعو انيلع

 (777) ةنس ناضمر يف تام «ةنسلا ةمثأ نم ًادهتجم ًايكذ ناكو هترضحب هنع تثدحو
 .(5114/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبس

 .هيلع فقأ مل (0

 05/١(. خويشلا مجعم) .. كلذك وهو 6

 سسؤملا عمجملا) .(أ/44 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (5)
 ١/4(. ااا

 .(548 :ص) رظنا (5)

 هاه



 ًاثيدح نوعبرأو - 31
 ًاضيأ يناولا نب هللادبع وبأ مامإلا اهجرخ

 رورس نب يلع نب دحاولادبع نب ينغلادبع ظفاحلا نب هللادبع ىسوم
 تناكو ءًاريثك خيشلا اذه ركذ مدقت دقو يتءارقب هيلع اهتعمسو «يسدقملا
 نينامثو نامث نع ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج يف هتافو

 لبنح نب دمحأ بهذم ىلع «قشمدب ةاضقلا ىضاق وهو ىفوتو ءةئس

 . هللا همحر هتاعومسم نم ريثكب درفتو « هيلع هللا ةمحر
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 (')يلاوع تاقفاوم نوعبرأو 2 6

 هسفنل اهجرخ
 نب دمحم نبا ءمساقلا دمحم وبأ نيدلا ملع خرؤملا ظفاحلا

 ("'يلازربلا يقشمدلا مث يليبشإلا رشادي يبأ نب فسوي نب دمحم نب فسوي

 .هيلع اهتأرقو

 :اهنمو

 انربخأ ؛ءيسوطلا دمحأ نب هللادبع نع «مئادلادبع نب دمحأ انأبنأ

 :تلق «دمحم نب لاله انث «يبنيزلا دمحم نب دارط

 ءدمحأ نب ركب وبأو «ةزمح نب ناميلس ًالصتم انربخأو 2 7

 نب ميهاربإو «دمحأ ةنبا بنيزو ءدعس نب ىيحيو « نمح رلادبع نب ىسيعو

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ءلامكلا تنب بنيز تاقفاوم اهلعل )١(
 ١//77. سسؤملا عمجملا .(أ/57١؟ سرهفملا

 «ةرجهلا نم (5568) ةنس دلو «ماشلا ثدحم ةجحلا قداصلا عرولا ريبكلا لدعلا مامإلا قفز

 2( خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةفركخل ل يفوتو

 هاك



 فسوي نسب رداقلا دبعو «ىمنآلا دمحم نب دمحأو .«يربطلا دمحم

 ميهاربإ نب دمحم انأ :نولوألا ةثالثلا [أ/8] لاق «ميحرلادبع نب دمحمو

 ةدهش انأ :الاق ًاضيأ ًاروضح ريقملا نب يلع انأ :ًاضيأ لوألا لاقو «يلبرإلا

 .(ح) «يبنيزلا دارط انأ ءةبتاكلا

 انأ :يربطلا لاقو «ئرقملا رفعج انأ :هدعب ناذللا ًاضيأ ىسيع لاقو

 :فسوي نبا لاقو «ةحاور نب هللادبع انأ :ىمنآلا لاقو ءيزيمجلا نب ىلع
 اولاق ءيواسلا فسوي انأ :ريخألا لاقو ءرفاظ نب باهولادبع انأ
 انث :الاق لضفلا نب مساقلا انأ ءيفلسلا دمحم نب دمحأ انأ :مهتسمخ

 «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انث «ىيحي نب نيسحلا انث ءدمحم نب لاله

 نع ءميهاربإ نع ءروصنمو ءمكحلا نع ءةبعش نع .يدع يبأ نبا انث
 عبس ةرمجلا هنع هللا يضر هللادبع ىمر) :لاق ديزي نب نمحرلادبع

 يذلا ماقم اذه :لاقو هنيمي نع ةفرعو هراسي نع ةبعكلا لعجف «تايصح

 نب دمحم نب نسحلا نع «ىئاسنلا هاور (#و ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ
 اذه دمحم يبأ ظفاحلا ةافو تناكو «ةيلاع ةقفاوم انل عقوف .2''”حابصلا
 ءةئامعبسو نيثالثو عست ةنس ءةجحلا يذ رهش يف امرحم صيلخب
 .هتمحرب هللا هذمغت

 (؟7تاقفاوم ًاثيدح نوعيرأو 9 64

 نيدلا سمش دقانلا ظفاحلا مامإلا اهجرخ

 «هتايورم نم هسفنل (”يبهذلا نب هللادبع وبأ نامثع نب دمحأ نب دمحم

 .ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس هيلع اهتأرقو

 )١( ثيدح (775) باب جحلا كسانم باتك (77/5) يف )01/1”(.

 ريسلا) رظنا .يئالعلا اهأرق يتلا هذه اهيأ حضني مل ءهسفنل اهجرخ تانوعبرأ هل (0)
 .( مقا

 .فورعملا مامإلا (5)

 هلال



 :اهنمو

 مالسلادبع نب حتفلا انأ :'''يناذمهلا قاحسإ نب دمحأ انربخأ - 5١
 انأ :لاق اذه حتفلا نع «ناميلس تنب ةمطاف ينتأبنأو :تلق .بتاكلا

 نب دمحم انأ :اولاق ىلع نب دمحمو ءدمحأ نب دمحمو ءرمع نب دمحم

 نب ةبيتق انث دمحم نب رفعج انث «يرهزلا "”...) هللاديبع انأ «ةملسملا

 نع ؛«هيبأ نع «كلام نب عفان ليهس يبأ نع ءرفعج نب ليعامسإ انث «ديعس
 اذإ ءثالث قفانملا ةيآ» :لاق ِكّقَو هللا لوسر نأ :هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 ولسمو "”يراخبلا هاور «ناخ نمتأ اذإو .فلخأ دعو اذإو «بذك ثدح

 . ةقفاوملا ىلع ةبيتق نع .'””يذمرتلاو

2000 

00 

 ةيفإ

00 
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 لاق ؛«ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع سمخ )51١6( ةنس دلو .ىهوقربألا ىلاعملا وبأ

 ًاثراق ثيدحلل ةءارقلا نسح ًاعضاوتم ًاريخ ًالجر ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا .
 ىدحإ ةنس ءةجحلا يذ نم رشع عسات )07١1/١1/194( يف تام «ىلاعت هللا باتكل
 .(”ا//١ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 .لصألا يف ضايب
 .(71847) ثيدح (78) باب تاداهشلا باتك (075 :ص) يف

 .(064 )١١9  ثيدح (؟8) باب ناميإلا باتك )078/١( يف

 نب ءالعلا قيرط نم هنكل (5581) ثيدح )١5( باب ناميإلا باتك (14/8) يف

 .هب ةريره يبأ نع «هيبأ نع نمحرلادبع

 هام



 اهتعمس يتلا دئاوفلاو ءازجألا نم ةعطق يف لصف

 .رثكأف نآزج لجرلا كلذ ثيدح نم يل عقو امم

 سايإ نب رجح نب يلع (')ءازجأ -
 (")ظفاحلا يزورملا يدعسلا نسحلا يبأ

 نب ليعامسإ نع «هتياور نم اهعيمجو .ثلاثلاو .يناثلاو لوألا يهو
 ءاذه رجح نب ىلع ةافو تناكو .هخويش ربكأ ريثك [ب/94] يبأ نب رفعج

 هنع ىور دقو «نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس «ىلوألا ىدامج فصن يف

 .مهبتك يف .«يئاسنلاو .يذمرتلاو .ءملسمو .يراخبلا
 ءرشع ةعستلا خياشملا :اهيلإ راشملا ةثالثلا ءازجألاب ينربخأ

 نب دمحأ نب رمع نب دمحمو ءدمحأ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع
 نمحرلادبع نب دمحأو ءيضرلا نب دمحم نب ركب وبأو «مئادلادبع
 انبا دمحأو دمحمو ءارفلا نب ليعامسإ نب نمحرلا دبعو .ءيدخرصلا

 نب دمحأ نب ركب وبأو .ناخرط نب ركب يبأ نب دمحمو ؛.هللادبع بحملا
 هاشبرع نب دمحم نب دوادو ءرسيلا يبأ نب ليعامسإ نب ركاشو ء«ديجملادبع

 اهمع ةنباو «ميحرلادبع نب دمحأ ةنبا بنيزو ءمزاح نب دمحم نب دمحأو
 نب هللادبع ةنبا ةمطافو «يطساولا نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا تسو ءعامسأ

 ,"”ىسيع نب نمحرلادبع تنب ةمطافو «سابع نب رمع ةنبا بنيزو ءرمع
 .نويحلاصلا ميهاربإ نب ليعامسإ ةنبا بنيزو

 نب يلع دئاوف مساب (أ/ ١١56 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق )١(
 عومجملا) نمض «ثيدحلا مساب «ةيرهاظلا ةبتكملا يف ةطوطخم .يدعسلا رجح

 )231١/89 ق8١)/[ - ١5١/|( عومجملاو «عباسلا نرقلا نم (ب/47؟ 59/[ ق .*"/ه*
 .(554- 558/١ سسؤملا عمجملا) .سداسلا نرقلا نم

 ةنس ىلوألا ىدامج ىف ىفوتو «ةرجهلا نم )١84( ةنس دلو ءةجحلا ةمالعلا ظفاحلا (؟)

 00 .(617 09/1١ ريسلا) .ةرجهلا نم (؟44)
 مئادلادبع نبا نع تور :هيلعو انيلغ هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةجيدخ ىمستو يهابدلا ()

 نم ةئامعبسو نيعبرأ )74٠( ةنس لوألا عيبر يف تيفوت .ءاهقفلا تس تنب يهو

 .(١11/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا
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 نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم ءامهلامكب يناثلاو لوألا ءزجلابو

 «يناثلا ءزجلابو ,37ةمالس نب دمحأ نب دمحمو «بنليز هتنباو «يدجبلا

 .دارزلا دمحأ نب دمحم «لوألا ءزجلا نم ىناثلا فصنلاو .ثلاثلاو

 نب ميهاريإ تنب ةمطاف ثلاثلاو لوألابو «رضخ نب دمحبم نب دمحأو

 دهازلاو .«'"”ىضرفلا نمحرلادبع اهوخأ ءهدحو لوألا ءزجلابو «هللادبع

 ,"7ىضرلا نب هللادبع نب دمحأو «ىفهكلا ركب ىبأ نب ميهاربإو

 1 . 240 هل

 .مهيلع ًاعامس «يواجحلا دمحأ نب ىلع نب نمح رلادبع طقف ثلاثلابو

 بنيزو «هللادبع تنب ةمطافو «دارزلا نباو ًالوأ نوروكذملا ةتسلا لاق
 نب دمحم لاقو .يسدقملا ليعامسإ نب دمحم انأ :اهدعب ةروكذملا:

 ةئبا بنيزو «دارزلا نباو «يدجبلا دمحمو ءةمالس نب دمحمو «بحملا

 نبا انأ :ًالوأ روكذملا نمحرلادبع لاقو «يداهلادبع نب دمحم انأ :دمحأ

 ءدارزلا نباو «بحملا نب دمحم لاقو ءطقف لوألا ءزجلاب اذه يداهلادبع

 نب دمحمو :نوقابلا لاقو «ليلخ نب ميهاربإ انأ :ًاضيأ دمحأ ةنبا بنيزو
 «ءىضرلا نب ركب وبأو ءدمحأ ةئبا بنيزو «دارزلا نباو «ءبحملا

 نب دمحم هذيفح لاقو « مئادلادبع نب دمحأ انأ : ًاضيأ هّللادبع تني ةمطافو

 :الوأ روكذملا نمحرلادبع لاقو :نيلوألا نيأزجلاب اضيأ يدج انأ :رمع

 نم ةئامعبسو نيعست (740) ةنس نم ًابيرق تام ءقشمد عماج يف حيحصلاب ثدح )١(
 .(١/74دييقتلا ليذ) .ةرجهلا

 نم ةئامتسو نيسمخو تس (585) ةنس دلو «يسدقملا رمع يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ نبا (؟)

 يف تام ءاهيف سانلا عفنو ضئارفلا نقتأ دق ناك :هيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا

 .(4758/7 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا (777) ةنس بجر

 هنأل هنع يورن نأ يغبني ال :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يسدقملا سابعلا وبأ (6)

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (ا/16) ةنس تام «لطخ

 .(غة/1

 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو عبرأ (714) ةنس تام ءناطقلا يحلاصلا (8)
 .(1094/؟ خويشلا

 ه6



 نب ىيحي انأ :مهتعبرأ اولاق «لوألا ءزجلاب مئادلادبع [[/44] نبا انأ

 انأ .ًاروضح حابصلا نب دمحأ نب دمحم نب دحاولادبع انأ .يفقثلا دومحم

 .(ح) .2"”يروباسينلا روصنم نب زتعملا نب هللاديبع

 نب نسحلا انأ لوألا ءزجلاب انأ :ًاضيأ بحملا نب دمحم انخيش لاقو
 نب رهاز انأ .ءيورهلا دمحم نب زعملادبع انأ ءرضاح انأو يركبلا نب دمحم

 نب لضفلا نب دمحم انأ :الاق يذورجنكلا نمحرلادبع نب دمحم انأ «رهاط

 .رجح نب يلع انث «ءقاحسإ نب دمحم ركب وبأ مامإلا يدج انث «ةميزخ

 :روكذملا لوألا ءزجلا نمو

 نبا عمس هنأ «رانيد نب هللادبع انث ءرفعج نب ليعامسإ انثدح - 85

 . "”(هضبقي ىتح

 اودبي ىتح ةرمثلا اوعيبت ال» : هللا لوسر لاق هبو 6

 . ””«اهحالص

 اهورحت» :لاقف ردقلا ةليل نع لئس هنأ « لي ّيبنلا نع هبو 7 57

 . '”«ناضمر رهش نم رخاوألا عبسلا يف

 ثيدح نم ةعبرألا ءازجألا يوار :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءنسحلا وبأ )١(

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو عبس (441) ةنس يفوت ءرجح نب يلع

67711 ). 

 هجرخأو )”**5١(. ثيدح (64) باب عويبلا باتك (1؟١ :ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(1615 )55  ثيدح (8) باب عويبلا باتك )/١١51( يف ملسم

 هجرخأو )١485(. ثيدح (88) باب ةاكزلا باتك (197 :ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)

 .(1884  ه5) ثيدح (18) باب «عويبلا باتك )١١5/9( يف ملسم

 )5١18(. ثيدح (؟) باب ردقلا ةليل لضف باتك ("917 :ص) يف يراخبلا هجرخأ (9)
 ١١5868(.  ؟5١5) ثيدح )5٠( باب مايصلا باتك (817/5) يف ملسم هجرخأو

 هى"



 هللا ىضر سنأ نع ءديمح انث ءرفعج نب ليعامسإ انثدلح - ١7

 نم لمكأ الو ةالص زجوأ دحأ عم تيلص ام) :لاق هنع

 . 30( هللا لوسر

 تناكو هئاسن نم ُِّهيَو هللا لوسر ىلآ) :لاق سنأ نع هبو 2 6
 اي :اولاقف لزن مث ءاموي نيرشعو ةعست هبرشم يف ماقأف ءهلجر تكفنا

 . "”«نورشعو عست رهشلا» :لاقف ًارهش تيلآ ءهللا لوسر

 ةزمح نب ناميلس ءكاذه نم ىلعأ لوألا ةثالغلا ثيداحألاب ىنربخأو

 ىلإ ًابيرق مدقتملا هدئنسب يعيطقلا نبا انأبنأ :اولاق ةرم ريغ هعم ركذ نمو

 نب دمحمو ةزمح نب ناميلس ءًايلاع ًاضيأ نيرخآلا نيثيدحلاب ىنربخأو

 بلاط ىبأ نب دمحأو ءدذعس نب ىيحيو ءرفظم نب مساقلاو «يزاريشلا

 .(ح) «ينوغازلا نب دمحم انأ «يعيطقلا نبا انأبنأ :اولاق

 انأ «هباتك ىف دهازلا دمحم نب رمع انأ ءًاضيأ نولوألا ةثالثلا لاقو
 .(ح) «يبنيزلا رصن وبأ انأ :الاق يلبشلا هللا ةبه

 انأ ءرصن نب رصن انأ «مرك نب رمع انأبنأ «ناميلس ًاضيأ انخيش لاقو
 انث ءيوغبلا هللادبع انث ءصلخملا دمحم انأ :الاق يرسبلا نب يلع
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 )١( :ص) يف يراخبلا هجرخأ ١5175( باب ناذآلا باتك )598  55( ثيدح )١5ا 
 يف ملسمو «؛ ) )”57/1١يف دمحأو (1410/554) ثيدح (1) باب ةالصلا باتك

 دنسملا) #//ا7١(.

 .(1911) ثيدح )١١( باب موصلا (”ال/ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ه1



 ِ ١
 برح نب يلع (7ءازجأ ١

 يبأ ةيوضغلا نب نزام نب نايج [ب/989] نب يلع نب دمحم نبا

 1: 000 0 مسا 1
 . نيتئامو نيكئسو سمح هنس هتافو تناكو "”يلصوملا يئاطلا نسحلا

 وبأ ظفاحلا انأ :اولاق ةباتك يكم نب نمحرلا دبعو «يليخملا يطعملادبع

 نب نيسحلا نب هللادبع ءطقف ىناثلا ءزجلاب ىنربخأو ءاعامس ىفلسلا رهاط

 رهاط وبأ ظفاحلا انأ «يخلبلا ركب يبأ نب دمحم انأ «يتءارقب بئاتلا يبأ

 انأ .؟؟”نامثع نب دمحأ نب رمع انأ ءهدمحأ نب رصن انأ «ةزاجإ يفلسلا

 .برح نب يلع يبأ دج انث ءهرمع نب ىيحي نب دمحم

 «لوألا ءزجلا نم ربكأ وهو  هثيدح نم ًاضيأ لوألا ءزجلاب ينربخأو
 «يزاريشلا نب دمحم نب دمحم هثيداحأ رثكأ ىف هل نيابمو «هركذ مدقتملا

 يرابلا حتف) يفو (ب/5١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق )١(

 نمض «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو «برح نب ىلع دئاوف) ناونعب 5/١ ٠١/4/(
 امم وهو (ةنييع نب نايفس ثيدح نم) ناونعب (84 - 78 ق١٠ يف :117//1عومجملا)
 لوألا هنمو «يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلا طخب يهو «برح نب يلع هنع هاور

 (1/607عومجملا) نمض «ةنييع نب نايفس نع برح نب يلع ثيدح) ناونعب يناثلاو
 ةخسنو (48 8863 ق) نمض لوألا ءزجلا هنمو (١٠؟ 948 #24 1/8) قا4 ىف

 نمض هنم يناشلاو (85 76 ق8 يف #25/8 عورمجملا) نمض ىرخأ
 .551 - 550/١ سسؤملا عمجملا .(8/44عومجملا)

 يف يفوتو «ةرجهلا نم (178) ةنس يف دلو «هتقو دنسم بيدألا ةقثلا ثدحملا مامإلا (9)

 .(7١/١591؟ ريسلا) .ةرجهلا نم (؟5568) ةنس لاوش

 لاق ء«ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو ةعبرأ (045) ماع لوأ يف دلو «مساقلا وبأ (0)

 نم ناكو ء«ةدعو قرشم نباو يلع ةزاجإلاب هنع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 دامج نم نيرشعلاو سماخلا (77/1/18) يف يفوت «ةخيشم هسفنل جرخ ءاملعلا ةلج
 .(١51/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس ةنس ءرخآلا

 نم عمس نيدنسملا دحأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءيربكعلا صفح وبأ (4)

 ةنس يف يفوت ؛هيوذو يلماحملا ءاجل هابص يف عمس ولو ةنس نورشع هلو يئاطلا

 .”١/5090إ/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو ةرشع عبس (31)

 م71



 :لاق ةباتك يدرورهسلا ةيومع نب رمع صفح ىبأ دهازلا نع «هيلع ًاعامس
 «ةيوقزر نب دمحأ نب دمحم انأ ءدمحم نب دارط انأ «ىلبشلا نب هللا ةبه انأ

 .هركذف برح نب ىلع انث «ىيحي نب دمحم انث
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 ١ 8 . هو
 (”7برح نب ىلع ثيدح نم رخآ ءزج - 3

 هنع (7ينادابعلا ركب يبأ ةياور

 يبأ نب دمحأ سابعلا وبأو «يتءارقب ملسملا نب دمحم تنب ةشئاعو ءدهازلا

 «ةعامج نب فولخم نب نمحرلا دبعو "”ىسدقملا دامعلا نب دمحم ركب
 نامثع نب ميهاربإ انأبنا :نالوألا لاق ءًانذإ يدسألا ركب يبأ نب قاحسإو
 نب دومحم نب ميهاربإو «يطيبقلا دمحم نب فيطللا دبعو ؛«يرغشاكلا
 .ئرقملا يلع نب رفعجو .'*”زعملا نب دمحم تنب ةمطافو ءريخلا

 دبعو «ليفطلا نب ميحرلادبع انأبنأ :ًاضيأ لوألا لاقو ءدومحم نب ميهاربإو
 ًاعامس ؛'””ئرقملا ركب يبأ نب دمحم انأ :ةشئاع تلاقو ءيكم نب نمحرلا

(00 

(0 

 فيفا

 قف
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 .هقباس رظنا
 يبهذلا لقن ء«ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو نامث (7؟44) ةنس دلو «ناميلس نب دمحأ

 هثيداحأ نإف «ةجح الب هنوزمغي انباحصأ تيأر :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق
 .ءارماسب برح نب ىلع نم هعامسو «هدانسإ ىف طّلخ ثيدح الخ «ةميقتسم اهلك
 .(478/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو سمخ وأ عبرأ (44) ةنس ىلإ يقب
 يف تام «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (559/) ةنس دلو ءهرورس نب دحاولادبع نبا
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع ىتنثا ةنس «ةرخآلا ىدامج رشع ىناث (17/6/1)

 563/١(. رردلاو ,١/75دبيقتلا ليذو 8/١ خويشلا مجعم)
 .(١/017عمجملا) .مالسلادبع نب روصنم يبأو ءدعسأ نب ءافو نم تعمس

 نم ةئامسمخو نيسمخو عبس (081) ةنس دلو .يخلبلا فلخ نب دمحأ نبا هللادبع وبأ
 يف يفوت ءارمعم اريخ احلاص ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءةرجهلا

 نم ةئامتسو نيسمخو ثالث ةنس ءرخآلا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا (561/4/15)
 .(3017 - 551/8 تارذشلا) .ةرجهلا
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 لاقو «دادغبب هيلع ًاعامس .يرغشاكلا ميهاربإ انأ :دامعلا نبا لاقو ؛هيلع
 لاق ءاعامس ةحاور نب هللادبع انأ :قاحسإ لاقو ءرفعج انأ :فولخم نبا

 نب هللادبع انأ :ىطيبقلا نباو ءرمعملا نب ىلع نب دمحأ انأ :يرغشاكلا

 لاقو .ءفسوي نب قحلادبع انأ :ةمطافو ريخلا نباو «روقنلا نب دمحم
 نوقابلاو «ةزاجإ :ئرقملا لاق «ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :نوقابلا

 انأ :ًاضيأ يفلسلا لاقو ءرابجلادبع نب كرابملا انأ :مهتعبرأ اولاق ءًاعامس

 نب دمحأ انا «ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انأ :الاق ىثيثرطلا ىلع نب دمحأ

 هيلع تقفتا امم اذهو [أ/١٠٠7] برح نب يلع انث «ينادابعلا ناميلس
 يبأ نبا قيرط ىوس ,ديناسألا نم م دقت ام عيمجب «ثالغلا تاياورلا

 :تباثلا

 نب هللاديبع هثدح «يرهزلا نع «ءةنئييع نب نايفس انثدح "318

 لضفلاو انأ تئج) :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا عمس هنأ هللادبع

 ضعب ىلع انررمف «سانلاب يلصي ِ# ّيبنلاو ءةفرع موي ناتأ ىلع
 دقو "اعيش هي ّيبنلا انل لقي ملف «عترت اهانكرتو اهنع انلزنف فصلا

 ءةعطق كلذ نم مدقتو الصتم برح نب يلع ثيدح نم ريثكلا يل عقو

 : اضيأ هنمو

 انتربخأ ءاروضح ريقملا نب يلع انأ ءمكاحلا ناميلس انربخأ ام ٠

 «برح نب يلع انث «ىيحي نب دمحم انأ «هيوقزر نبا انأ ءدارط انأ «ةدهش
 اعمس امهنأ ءردكنملا نب دمحمو ؛ةرسيم نب ميهاربإ نع «نايفس انث
 ةنيدملاب و هللا لوسر عم تيلص) :لوقي هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 ,"”دواد وبأو ,"”ملسم هاور (نيتعكر رصعلا ةفيلحلا يذبو ءًاعبرأ رهظلا

 .ةقايسلا هذه ريغب (075) ثيدح )١4( باب ملعلا باتك (1؟ ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
 .ةقايسلا هذهبو (/8؟5) ثيدح () باب ةلبقلا باتك (54/15) يف يئاسنلا هجرخأو

 .(447) ثيدح (8) باب ةالصلا )08/١”7( يف هجام نبا هجرخأو

 .(580 )1١١  ثيدح )١( باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك )480/١( يف ()

 )17١:5(. ثيدح (ا؟ا1/1) باب ةالصلا باتك (8/5) يف (6)
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 عقوف «هب ةنييع نب نايفس نع «مهخايشأ نع .''”يئاسنلاو ,'"7يذمرتلاو

 . ًايلاع مهل الدب

© © © 

 ناديع دمحم يبأ (9ءازجأ 53"

 (')ظفاحلا يقيلاوجلا يزاوهألا ىسوم نب دمحأ نب

 ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم ىلع .هتأرق هثيدح نم لوألا ءزجلا

 انأ ءيذورجنكلا نمحرلادبع نب دمحم انأ ءىماحشلا رهاط نب رهاز

 نب يحي امهب ينربخأ : ًاضيأ هثيدح نم .سماخلاو «عبارلا ءزجلا

 نب ةمعن نب دمحم طقف عبارلابو «يريصقلا دمحأ نب يلعو «دعس نب دمحم

 ةنبا بنيز انتربخأ ءيسرملا هللادبع نب دمحم انأ :اولاق .«**”ناملس

 ينربخأو «يدادغبلا نسحلا نب يلع تنب ةمطاف انتربخأ «ىرعشلا نمحرلادبع
 يبأ نب قيتع انأ :لاق يتءارقب «يزاريشلا نمحررلادبع نب ميهاربإ ًاضيأ امهب

 نب دمحم انأ ءركاسع نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انأ «يناملسلا لضفلا

00 

000 

 4رفإ

0 

2) 

 .(045) ثيدح (*91) باب ةالصلا باوبأ باتك (571/7) ىف

 .(4354) ثيدح )١1( باب ةالصلا باتك (78/1) ىف
 .نادبع دئاوف مساب (أ/154 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق
 .(؟١/078 سسؤملا عمجملا)

 نم ءازجأ ةثالث يلإ عقو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةمالعلا ةجحلا ظفاحلا

 خياشملا يف تيأر ام ثيدح فلأ ةئم ظفحي ناك :هللا همحر مكاحلا لاق ءولعب هثيدح

 1١54/1١54 - ١7/9(. ريسلا) هنم ظفحأ

 «ففعتم ريخ نيد :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «باجنلا ىحلاصلا هللادبع وبأ

 ةئامعبسو ةرشع عست (719) ةنس بجر يف تام «يسرملا نم عمس «ةاجزم هتعاضب
 .(7//181 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم
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 لهس نب هللا ةبهو «ئراقلا مساقلا ىبأ نب ليعامسإو «يوارفلا لضفلا

 دمحم نب رفاغلادبع انأ :مهتعبرأ اولاق يدادغبلا يلع تنب ةمطافو «يديسلا

 .نادبع دمحأ نب هللادبع انث «''”لاكيم نب هللادبع نب ليعامسإ انأ «يسرافلا

 :روكذملا سماخلا ءزجلا نمو

 انث .ءشيرحلا نب ديز انث ءحون نبا ب/١١٠]رهاز انثدح ١

 «ثراحلا تنب دنه نع «يرهزلا نع «ديعس نب ىيحيو ءرمعم نع ؛«نايفس
 اذام هللا الإ هلإ ال» :لاق ْكْقلَو هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع

 . ثيدحلا 22 "”0تتفلا نم لزن

 .ةزمح نب ناميلس نيلجرب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأ

 مساقلا يبأ نب دحألا دبعو «نمحرلادبع نب ىسيعو .«فسوي نب ليعامسإو
 انأ ,يفوصلا لوألادبع انأ ءرضاح ريخألا ورمع نب هللادبع انأ :اولاق

 نيول انث ءدعاص نب ىيحي انث ؛يراصنألا نمحرلادبع انأ «ىيحي نب ليضفلا
 رمعمو ءورمع نع «ةنييع نب نايفس انث «بيبح نب ناميلس نب دمحم

 ةملس مأ نع «ثراحلا تنب دنه نع .يرهزلا نع ءديعس نب يحيو
 نم لزن اذام هللا ناحبس» :ةليل تاذ ِةٌّيْلَو ىبنلا لاق :تلاق اهنع هللا ىضر
 يف ةيساك برف «تارجحلا تابحاوص اوظقيأ ؟نئازخلا نم حتف اذامو ؟نئفلا
 هاور ء؛ة# هجاوزأ رجحلا تابحاوص :ةنيبع نبا لاق «ةمايقلا موي ةيراع ايندلا

 نع ءهدحو رمعم نع ؛ةنييع نبا نع ؛لضفلا نب ةقدص نع يراخبلا
 .ًايلاع هل الدب عقوف ."”يرهزلا
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 نم نايلاع نآزج انل عقو ءهب هصخ ًاباتك نادبع نم عمس :يبهذلا لاق «ءسابعلا وبأ )١(
 (555) ةنس رفص يف يفوت ؛«معنتماف ةليلج تايالو هيلع تضرع :مكاحلا لاق «هقيرط

 .(155/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيتسو نيتنثا

 .(8845) ثيدح (91) باب سابللا باتك (18١؟ :ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 )١١6(. ثيدح (40) باب ملعلا باتك ("١ص) يف (0)

 نفي



 ١ 8ع ع م

 ("”ركب يبأ مامإلا دئاوف - 4
 ءانباحصأ نم ةمئألا دحأ ,'"'”يروباسينلا دايز نب دمحم نب هللادبع

 . ءازجأ ةدع يهو . هيلع هللا ةمحر «ةئامثالثو نيرشعو عبرأ ةنس تام

 ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ ءاهنم لوألا ةعبرألا ءازجألاب ينربخأ

 ينيدملا دحاولادبع نب دمحم انأ :الاق يتءارقب رفظم نب مساقلاو ءًاعامس
 نيسمخو عبس ةئس اعامس «نايغابلا دمحأ نب دمحم انأ «ناهبصأ نم

 نب هللادبع نب ميهاربإ انأ «"”نايطلا دمحم نب ميهاربإ انأ «ةئامسمخو

 .دايز نب ركب وبأ مامإلا انث 2 ””هلوق ذيشّرخ
 :اهنمو

 ىنربخأ «ءبهو نبا انأ ءىلعألادبع نبا ىنعي سنوي انثدح - 37”3*

 هّللا يضر ةريره ابأ نأ ةملس وبأو كيعس ينثدح «باهش نبا نع « سنوي

 الو ءاهحالص ودبي ىتح ةرمثلا اوعيابت ال» : و هللا لوسر لاق :لاق هنع

 :باهش نبا لاق «رمتلاب رمثلا اوعيابت
 نأ) هنع هللا يضر سنأ نع هللادبع نب ملاس ينرّبخو 2 64

 نب سنوي نع «يئاسنلا هاؤر ءعءاوس هلشم (...ىهن 2 هّللا لوسر

 .ةيلاع ةقفاوم عقوف «'”ىلعألادبع

 ءازجأ ةينامث نم نوكم (ب/١١؟7 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (1)

 يف وهو «لوألا صقني  يروباسينلا ركب يبأ ءازجأ :عمجملا يف ظفاحلا لاق كلذل -
 سسؤملا عمجملا ١97(. 174 قا9١ يف 17/١21عومجملا) نمض «ةيرهاظلا
1/8 "141. 

 ةنس رخآلا عيبر رهش يف تام «نيدوجملا ظافحلا نم وه مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا (؟)
 58/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو عبرأ (”924)

 ىدحإ )44١( ةنس يفوت ءهلوق ذيشرخ نبا بحاص ؛«يناهبصألا لافقلا قاحسإ وبأ (©

 .(17*/نانجلا ةآرم) .ةرجهلا نم ةئمعبأو نينامثو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو عبس (7079) ةنس يف دلو ؛ينامركلا قاحسإ وبأ (85)

 يف يفوت ءءازجأ ةدع هقيرط نم انعمسو ءاسأب هب تملع ام :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 59/١9 - 07١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئام عبرأ )550١( ةنس مرحم رهش

 .(4011) ثيدح (18) باب عويبلا باتك (778/) يف (4)

 نمل
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 :اهنم لوألا ءزجلا .[أ/١١٠] ةئامثالثو نيرشعو

 نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ :سلاجم ةسمخ هيفو
 ءرفظم نب مساقلا همع نبا نباو ؛هللا رصن نب ليعامسإو «نمحرلادبع

 ةءارق «دمحأ تنب بنيزو «يلع تنب ةيدهو ءدعس نب دمحم نب ىيحيو

 ىف ءركاسع نبا كلذكو ءرضاح دعس نباو ءىتللا نبا انأ :اولاق ًاعامسو
 نب يلع انأبنأ «ءساحللا نب دمحم نب دمحم ىلاعملا وبأ انأ «ةسماخلا رخآ

 ميهاربإ انث ءتلصلا نب ىسوم نب دمحم نب دمحأ انأ ءيرسبلا نب دمحأ

 .يمشاهلا

 :هيلامأ نم رخآ ءزج

 رصن وبأ هب ينربخأ '''يساينابلا ءزجب فرعي :سلاجم ةعبرأ هيف
 تسو «بلاط ىبأ نب دمحأو ءرفظم نب مساقلاو «يزاريشلا نب دمحم

 رمع نب دمحأ نب ليعامسإ ةنبا بنيزو «ىتءارقب ىطساولا تنب ءاهقفلا

 نم ةزاجإ «يميدعلا هللادبع نب سربيبو ؟9ةلعلاب اهيلع ًاعامس ,ةيسدقملا

 :سربيب لاق «يرغشاكلا نامثع نب ميهاربإ انأ ءمساقلا الخ :اولاق بلح

 نب فيطللادبع انأبنأ :نولوألا ةسمخلا لاقو «ةزاجإ :نوقابلاو ءًاعامس

 يبأ نب مامت وبأ انابنأ ءبلاط يبأ نب دمحأ ىوس :ًاضيأ اولاقو «يطيبقلا

 ءزجلا وهو :لاقو (ب/١٠؟ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ثيدحو «ثيدح (؟؟9) ةيرهاظلا يف طوطخم وهو «يمشاهلا ثيدح نم يناثلا

 84/١(. سسؤملا عمجملا) .ثيدح 1١١( مقر ءا/8/1) روبمار يف طوطخم يمشاهلا
 رردلا) .تثدحو ءهريغو يرغشاكلا نامثع نب ميهاربإ اهل زاجأ :رجح نبا لاق (؟)

2020 

 لاق «مويلا ةفورعملا العلا ةنيدم العلا انه دارملا نأ بلاغلاو ,ناكم نم رثكأل مسا ()

 هلزن ماشلا يداو نيبو اهنيب «ءىرقلا يداو ةيحان نم عضومل مسا :توقاي
 ١54/4(. نادلبلا مجعم) دجسم هالصم ناكم ينبو كوبت ىلإ هقيرط يف ِةُكنَو هللا لوسر

 نا



 يبأ نب بجنألا انأبنأ :ًاضيأ نولوألا ةثالثلا لاقو ءيمشاهلا راخفلا
 .كابسلا نب لكدمحم نب دمحمو كبك نب دمحم نب ىلعو «تاداعسلا

 نالوألا لاقو ءرضاح نب دمحم تنب ةرهزو ,'"”يئيدحلا دوعسم نب رماثو

 نب نيبسحلاو «يزوجلا نب نمح رلادبع نب يلعو «يدرورهسلا دمحم

 ةثالثلا لاق «ةباتك نيكتاب نب يلع نب ليعامسإو :'*”ءاسؤرلا سيئر نب يلع

 :اعيمج رشع

 نب ىلع انأ :ًاضيأ يرغشاكلا لاقو «ىطبلا نب يقابلادبع نب دمحم انأ
 انأ .*”يساينابلا دمحأ نب كلام انأ :الاق ءارقلا جات نب نمحرلادبع

 .يمشاهلا ميهاربإ انث .ءتلصلا نب دمحم نب دمحأ

 . هلمو

 نبا نع «رائيد نب هللادبع نع «كلام نع .«.بعصم وبأ انثدح 2-56

 )١( ريسلا) .يعيطقلا دمحم ةمجرت يف يبهذلا هركذ 5#/1١(.
 ةئامسمخو نيسمخو نامث (084) ةنس لوألا عيبر يف دلو «قاقدلا يعبرلا رفظملا وبأ (6)

 ةنس ء«مرحملا نم نيرشعلاو ثلاثلا ةليل (1/9/"1 )7١  يف يفوتو ءةرجهلا نم
 .(1"5/*ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث

 هتيرط ءوسل هتداهش تطقسأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ءرافسلا روصنم وبأ (©

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيئالثو عبرأ ةنس رفص سماخ (554/1/5) يف يفوت ءهملظو
 .(ه 87 ريسلا)

 نم ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ )0801١( ةنس نابعش ىف دلو ,ءىفوصلا دمحم وبأ (5)

 ًانيدتم ةقيرطلا نسح ناكو هنع تبتك :هللا همحر راجنلا نبا لوق ىبهذلا لقن ؛ةرجهلا
 نم ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس بجر ثلاث (5808/#) ىف تام «سانلل قروي
 .050/87 ريسلا) .ةرجهلا

 لوق ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو نامث (94) ةنس دلو «هللادبع وبأ (9)
 ةبلطلا هنع ذخأ ىتح رمع نيدتم ةقث حلاص خيش :امهيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا
 ىف ىفوت «تلصلا نبا نع ثدح نم رخآ ناك :يدنق رمسلا لاقو ءهيلع اوباكتو

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج عسات (486/5/9)
201/14 ). 

 هلو



 ىلع هانعياب ءييَو هللا لوسر انعياب اذإ انك) :لاق امهنع هللا يضر رمع

 . ”(تعطتسا اميف ءانل لوقي ةعاطلاو عمسلا

© © © 
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 هللادبع يبأ

 نيثالث ةنس ىفوت «هيلامأو ىلماحملا ىبضلا ليعامسإ نب نيسحلا

 . هيلامأ نم لوألا ءزجلا كلذ نمف «ةئامثالثو

 خرؤملا دمحم نب مساقلاو ؛هيلع ًاعامس ؛«نيزر نب دمحم هب ينربخأ
 تنب ةوخإلا تس نع «باهولادبع تنب ةميرك انتأبنأ :لوألا لاق ءهظفل نم

 .(ح) «يمصاعلا [ب/١١٠] نسحلا نب مصاع انأ ءروصنم نب دمحم

 نب كرابملا انأ ءدمحم نب رمع انأ «نابيش نب دمحأ انأ :يناثلا لاقو

 انأ ءيمصاعلا مصاع انأ :الاق يلع نب هللادبعو ؛"”ةكرب نب دمحأ
 . يلماحملا انث «ءيدهم نب دمحم نب دحاولادبع

 :(©)اهنم ىناثلا ءزجلا

 هجرخأو .(1857) ثيدح (؟1) باب ةرامإلا باتك )/١140( يف ملسم هجرخأ )١(

 .(189) ثيدح (*4) باب ريسلا باتك )١18١/5( يف يذمرتلا

 ءيلماحملا يلامأ مساب (أ/855١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 ماع «يسيقلا هط ميهاربإ هققح 2؟١/١/84ثارتلا خيرات يف اهرظنا ةريثك هتاطوطخم

 ماع مامدلاب ميقلا نبا رادب عبط «مامإلا ةعماج يف (ريتسجام) ةلاسر هه

 570/١(. سسؤملا عمجملا) .ه١

 هعامسو ءعامسلا نم ًارثكم ناكو ءةقث ناك :ةطقن نبا لاق ءزابخلا دمحم وبأ (6)

 نيعبرأو سمخ ةنس «لاوش نم سماخلا (ه:ه/١٠/ه) يف ةعمجلا موي يفوت ١ حيحص

 .(788/؟دييقتلا» .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 .(49١/؟ سسؤملا عمجملا) رظنا (5)



 رفظم نب مساقلاو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحمو «يتءارقب ًاعامس «ةزمح
 نب هللا ةبه نب ىلع نسحلا وبأ انأ :نالوألا لاق ءامهيلع ًاعامس ءيركاسعلا
 يناثلا لاقو : ًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ يناثلاو :ًاعامس لوألا لاق «يزيمجلا

 يبأ نب كلملا دبعو .يدرورهسلا دمحم نب رمع انأبنأ :ثلاثلاو ًاضيأ

 ءلامك نب رمع نب ركب وبأو ءنيساي نب ديعسو ءابيق نب تاكربلا
 نب زيزعلا دبعو «يليجلا قازرلادبع نب رصنو «نكسلا نب دمحأ نب روصنمو
 دبعو «ئرقملا ريخلا نب ميهاربإو «يلبنحلا رصن يبأ نب نامثعو .فلد
 «يلبنحلا نب مجن نب نمحرلا دبعو :«''يذيواعتلا دمحم نب فيطللا

 نب هللا ةبهو "'دقانلا نب زيزعلادبع نب رمعو «'"'”خلطخ نب يلع نب دمحمو
 نب ميحرلا دبعو «يديسلا نب ميركلادبع نب دمحمو ؛''”يماودلا نسحلا

 نب ميحرلادبع تنب ةديسو ءرضاح نب دمحم تنب ةرهزو «يشرقلا رمع
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 ةنباو "”ءاسؤرلا سيئر نب هللادبع نب دمحم ةئبا بنيزو ؛'””يدرورهسلا

 ريسلا) .ىعيطقلا دمحم ةمجرت ىف ىبهذلا هركذ «هللا ديبع نب دمحم قارعلا رعاش نبا )١(

1 ). 0 1 
 راشب .د لوق فلتخاو (ه0٠5141 ,ه1١5) ةنس تايفو ىف ةلمكتلا نم نيعضوم ىف درو (0)

 نإ ءًادحاو ًاصخش امهنظنو ...(540) تايفو ىف ىتأيس :لاقف هقيلعت ىف داوع
 ركذ مدقتو :(١ت 2507/© ًاضيأ ةلمكتلا) يف لاقو (؟ت 448/1 ةلمكتلا) هللا ءاش
 «نانثا امهنأ يدنع حّجرملاو «ةرياغتم امهنم لك نع تامولعملا :تلق .خلا. . .هيمس
 .(507/”اضيأ ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأ (550) ةنس ىفوتملا وه انيحاصو

 تيب نم وهو «ةئامسمخو نيتسو عبس (851) ةنس ناضمر يف دلو لضفلا وبأ (9)

 نم ةثامتسو نيعبرأ ةنس «لاوش نم رشاعلا ةليل ( )4  540/٠١ ىف تام .ثيدحلا

 .(509/ةلمكتلا) .ةرجهلا

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ىدحإ (851) ةنس دلو «ىلاعملا وبأ (4)

 قحلي «ةفيلخلا هيف بتكف هتدوجو هنيلل فرص مث «طساو يلو :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ىلوألا ىدامج يف يفوت «ربو ريخو دبعت يف هراد مزلف .دلجلا نئاخلاب زجاعلا ةقثلا
 .(737 ٠/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو سمخ (546) ةنس

 .(770/7 ءاسنلا مالعأ) . ثيدحلا نم ءيش اهيلع ئرقو «ينجت نم تعمس ةثدحم يهو (5)

 ىدامج يف تيفوت «ةسائرلاو ةرازولاو ةياورلا تيب نم يهو «تثدح ءءاسنلا رخف (؟)
 .(7١4/*ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو ثالث (77*) ةنس ةرخآلا

 نرغ



 نبا لاقو «فاكسإلا نب دمحم تنب ءاسؤرلا تسو ءىلع تلب ةجيدخ اهيخأ

 همع نباو ءءاسؤرلا سيئر نب يلع نب نيسحلا انأبنأ :ًاضيأ يزاريشلا
 نب سنوي انأبنأ :ًاضيأ مساقلا لاقو ."'”هللادبع نب دمحم نب كرابملا
 «يخركلا برقملا نب دمحأ خياشملا انأ : يدرورهسلا لاق .رفاسم نب ديعس

 انتربخأ :نيساي نبا لاقو «تباث نب ىيحي انأ :ابيق نبا لاقو «لاقبلا تباث

 نب نمحرلادبع انأ :لامك نب ركب وبأ لاقو .ىناغمادلا هللادبع تنب زانكرت

 ,'©يباصلا قاحسإ نب دمحم انأ :نكسلا نب روصنم لاقو «قارولا ديز

 رصنو يزيمجلا نبا لاقو «برقملا نبا انأ : ءاسؤرلا سيئر نب نيسحلا لاقو

 انتربخأ :رفاسم نب سئويو هذعب نوروكذملا ةعبرألاو فلد نباو يليجلا

 لاقو .*”يبحرلا دمحم نب دمحأ انأ :ًاضيأ فلد نبا لاقو «ةبتاكلا ةدهش

 .(ح) «ةينابهولا هللادبع تنب ينجت انتربخأ :ًاسفن رشع دحأ مهو نوقابلا

 جرفملا نب دمحأ انأ « يتءارقب يبطاشلا نب ىيحي نب يلع ينربخأو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس (050) بجر يف دلو .حتفلا وبأ )١(

 رعشلاو بطلاو ةسدنهلا يف ًاعراب ناكو «هراد يف لئاوألا ملع أرقا :هيلعو انيلع

 ةئامتسو نيعبرأو سمخ ("6146) ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت .ةمشحلا رفاو ناكو بادآلاو

 .(7578/57 ريسلا) .ةرجهلا نم
 موجنلا) 819/٠١( ريسلا) .ينالديصلا لضفلا نب ب مساقلا ةمجرت يف يبهذلا هركذ (0)

 .(55/5 ةرهازلا
 لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامث (180) ةنس دلو «ةفيزخب فرعيو يجزألا يدادغبلا (*)

 ًاحلاص ناكو «باطخلا ىبأ ىلع هقفتو تايورلاب الت :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا
 نم ةئامسمخو نيتس (050) ةنس بجر ىف تام «ثيدحتلا ىلع ًارباص ًاقداص
 1 8/٠١"4(. ريسلا) .ةرجهلا

 «.ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو تس وأ سمخ (0065 )8  ةنس دلو نيسحلا وبأ (5)
 نم ةئامتسو ةرشع عست ةنس بجر نم عباسلا (514////) يف تامو ثّدح ءًاريخ ناك
 .(87/“ ةلمكتلا) .ةرجهلا

 ثدح «.هب سأب ال ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ميرحلا باوب يلع وبأ ()
 .ةرجهلا نم ةثامسمخو نيتسو عبس (هكالا) ةنس رفص يف تام «ةدعو فلد نبا هنع

 011/9١(. ريسلا)

 ديف



 نب هللادبعو .«تباث نب ىيحيو [أ/7١٠] روصنم نب هللادبع انأبنأ :لاق يومألا

 ءراسمسلا كرابملا نب كرابملاو «ءنوروكذملا ىنجتو .ءةدهشو .ءدعس

 رشع دحأ مهو مهلك اولاق «"''زازبلا ةسيفن ةوعدملا هللادبع تنب ةمطافو

 رمع وبأ انأ «هيلع ًاعامس «ىلاعنلا ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ :ًاسفن
 هللادبع وبأ يضاقلا انث (ةئامعبرأو عست ةنس .«يدهم نب دمحم نب دحاولادبع

 .يلماحملا

 : هنمو

 نع «ةنييع نب نايفس انث «ةيوجنز نب دمحم رفعج وبأ انثدح 2 5
 ناك) لَو هللا لوسر نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةرمع نع ؛يرهزلا

 وبأو ىيحي نب ىيحي نع ء.ملسم هاور (ًادعاصف رانيد عبر يف عطقي
 «يئاسنلاو :'*”رجح نب يلع نع .يذمرتلاو .«"””لبنح نب دمحأ نع ءدواد

 .ًايلاع الدب عقوف «هب ةنييع نبا نع مهلك ك*0ةبيتق نع

 :اضيأ هيلامأ نم ثلاثلا ءزجلا

 نب دمحأ نب ىلع انأ ءساحللا نب دمحم نب دمحم انأ «ىناتسراملا

 .ىلماحملا ىضاقلا انث ءيدهم نب دحاولادبع انأ «يرسبلا

 :(')اهنم عبارلا ءزجلا

 وبأو «يزاريشلا نب رصن وبأو «يبطاشلا نب يلع هب ينربخأ

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةزازبلا يلع نب دمحم تنب ةمطاف لاقو «جرفلا يبأ تخأ )١(

 يذ يف تيفوت «ةملسم نبال تزاجأو «يناعمسلا دعس وبأو ةدع اهنع ثدح :هيلعو

 589/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو ثالث (057) ةنس ةجحلا

 .(1584 )١  ثيدح )١( باب دودحلا باتك (1717/8) يف (6)

 .(15817) ثيدح )١١( باب دودحلا باتك (244/4) يف (6)

 )١148(. ثيدح )١5( باب دودحلا باتك (080/4) يف (4)

 .(4451) ثيدح (9) باب قراسلا عطق باتك (78/8) يف (5)

 .(594/؟ سسؤملا عمجملا) و ءمدقت ام رظنا (5)

 ه1:



 نب نسحلا انأبنأ :نارخآلا لاق ءًاعامسو ةءارق ءركاسع نب دمحم

 دبعو .'''ينارحلا زعملا نب دمحم نب دمحأو ءىضترملا نب يلع
 صفح وبأو .لامك نبا ركب وبأو «نيساي نب ديعسو ءابيق نب كلملا

 «قازرلادبع نب رصنو ءروصنم نب يكزلا نب روصنم وبأو .«يدرورهسلا

 نب رمع نب هللادبعو ءمجن نب نمحرلا دبعو ءرصن يبأ نب نامثعو
 نب رمعو .خلطخ نب دمحمو ,؟'9نزاخلا نب ديعس نب دمحمو «لاخنلا

 ميحرلا دبعو ءيديسلا نب دمحمو «يماودلا نب هللا ةبهو ءدقانلا

 ءءاسؤرلا تسو ءءاسؤرلا سيئر اتنبا ةجيدخو بنيزو ةرهزو .يشرقلا
 همع نباو ءءاسؤرلا سيئر نب نيسحلا ءاضيأ يزاريشلا نبا دازو

 نب ةلثاوو ءرفاسم نب سنوي انأبنأو :لاق ًاضيأ ركاسع نبا دازو «كرابملا

 نباو «تباث نباو «برقملا نبا انأ :يدرورهسلا لاق .«"””يميرحلا ءاقب

 نبا لاقو «تباث نب ىيحي انأ :ابيق نباو زعملا نبا لاقو ءروصنم
 نبا هللادبع تنب لامك انتربخأ :لامك نبا لاقو ءزانكرت انتربخأ :نيساي

 نبا لاقو «يبحرلا دمحم نب دمحأ انبأ :ةلثاو لاقو «'*”يدنقرمسلا

 نباو لاخنلا نباو نامثعو رصن لاقو ءروصنم نب هللادبع انأ :يكزملا
 ءاسؤرلا سيئر نب نيسحلا لاقو «ةدهش انتربخأ :سنويو يلبنحلا

 انأ :ىضترملا نبا ىوس نوقابلا لاقو «برقملا نبا انأ :[س/7١٠]

 .(ح) ؛ةحلط نبا نيسحلا انأ :مهتينامث اولاق «ينجت

 )١( ةنس مرحملا خلس يف تام .يفوصلا ينارحلا قاحسإ نب دومحم نبا يلع وبأ )578(

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نامث 75/77(.

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو تس (8085) ةنس رفص ىف دلو ءركب وبأ (0)
 عباسلا (14/15/8/) يف يفوت ءاتمسم ًائيدتم ًائيص ًاخيش ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(174/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم

 نيتنثا ةنس «ءبجر نم نيرشعلاو عباسلا (57/9/57)يف يفوت ءزاّرك نباب فورعملا (9)
 دبعل ١5١١ 2” ط (”9/“ ةلقنلا تايفو ىف ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو
 .داوع راشب ت «يرذنملا يوقلادبع نب ميظعلا

 نيسمخو نامث (084) ةنس تيفوت «ةريخ ةحلاص :هللا همحر يبهذلا لاق «نسحلا مأ (8)
 .(550/؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو

 ةهأمثو



 انأ ,2؟'"قاقدلا نسحلا نب هللا ةبه انأ :ىضترملا نب نسحلا لاقو
 .(ح) « يمصاعلا نسحلا نب مصاع

 انأبنأ :لاق ًاعامس ةملسم نب دمحأ انأ :يبطاشلا نبا انخيش لاقو
 ىنجتو ءهدهشو ءروصنم نب هللادبعو «تباث نب ىيحيو «قاقدلا نب هللا ةبه

 «كرابملا نب كرابملاو «ىطبلا نب ىقايلادبع نب دمحمو «نوروكذملا

 ةمطافو ,'7فالعلا يلع نب دمحمو «يباصلا نب قاحسإ نب دمحمو

 نب مصاع انأ :ًاضيأ هللا ةبه لاقو ءةحلط نبا انأ :مهترشع اولاق «هزازبلا
 .ىلماحملا ىضاقلا انث ءيدهم نب رمع وبأ انأ :الاق نسحلا

 : هنمو

 نع .«باهش نبا نع .كلام انث «ليعامسإ نب دمحأ انثدح -

 2 هللا لوسر نأ («هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع «ىنالوخلا سيردإ ىبأ

 . "”«رتويلف رمجتسا نمو ءرثنتسيلف أضوت نم» :لاق

 :اضيأ هيلامأ نم سماخلا ءزجلا

 ريقملا نب نسحلا يبأ نع ؛هيلع ًاعامس «قرشم نب دمحأ هب ينربخأ
 نب دمحم مئانغلا وبأ انأ «"*”انذإ زارخلا يلع نب دمحأ نب دمحأ نع «ةباتك

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ )47١( ةنس دلو ءمساقلا وبأ )١(

 يفوت «حالصلاو ريخلا هرهاظ هب سأب ال ًاخيش ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نيتنثا ةنس مرحم رشع عسات (ه57/1/19) يف

 .( ١

 ًاقودص ناكو هنع تبتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن ءرهاط وبأ (؟)
 نيعبرأو نيتنثا (447؟) ةنس رخآلا عيبر يف تام ءظعو سلجمو ةقلح هل راقولا رهاظ

 .(١/508ا/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 هجرخأو )١51(. ثيدح (؟8) باب ءوضولا باتك 1١٠( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (6)

 .(399/ _ ؟7؟) ثيدح (8) باب ةراهطلا باتك (؟١/7١5) يف ملسم

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (8/!4) ةنس دلو .يلع وبأ (5)
 (ه815) ةنس ةجحلا يذ يف تام ؛نيدتم حلاص خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا
 هفضل ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا

 نيف



 . يلماحملا انث «عيبلا نب هللاديبع نب هللادبع انأ .©"”نامثع يبأ نب يلع

 :()اضيأ هيلامأ نم نماثلاو عباسلاو سداسلا ءزجلا

 ةءارق «ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأ ةثالثلا ءازجألا هذهب ينربخأ

 ءاعامس يواسلا دومحم نب فسوي بوقعي وبأ انأ :لاق ًاعامسو

 نب فسوي نب رداقلادبع دمحم وبأ اهنم نماثلاو سداسلاب ينربخأو
 رهاط وبأ ظفاحلا انأ :الاق جاور نب باهولادبع انأ «يتءارقب يريطخلا

 ةزاجإف :نماثلا لوأ نم نيتقرو ىوس جاور نبا لاق ءًاعامس يفلسلا

(). 

 :لاق ًاعامس مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ سداسلا ءزجلاب ينربخأو
 نب رصن انأ :الاق ةبتاكلا هدهش انتربخأ .«يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم انأ
 .يلماحملا نيسحلا انث «عيبلا نب هللاديبع نب هللادبع انأ ءرطبلا نب دمحأ
 :سداسلا ءزجلا نمو

 يبأ نب زيزعلادبع نب ديجملادبع انث ء.ناسح نب دمحم انثدح 64

 « يمرضحلا ديبع نب حيرش نع ءورمع نب ناوفص انث ءملاس نبا انث ءداور

 هب هللا مترز ام ريخ نإ» : هنو ّيبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 «هب (7ناسح نب دمحم نع «ءهجام نبا هاور «ضايبلا مكروبقو مكالصم يف

 .ةيلاع هل ]"٠7 ٠/[ ةقفاوم عقوف
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 ريثك ًانيد ًاريخ ناكو «عيبلا نبا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «قاقدلا )١(
 089/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو نامث (188) ةنس يف تام .عامسلا

 3١8(. :44/؟ سسؤملا عمجملا) و مدقت ام رظنا (؟)

 .654) ثيدح (80) باب سايللا باتك )١181/5( يف (0)

 فرغ



 ىلوألا ةسمخلا ءازجألا -

 نييناهيصألا قيرط نم اذه يلماحملا يلامأ نم

 بلاغ يف اهل ةنيابمو ءازجألا كلت يف ةمدقتملا يلامألا ريغ يهو

 نب مساقلا دمحم وبأ ءازجأ ةسمخلا هذهب ينربخأ ءاهلك يف وأ اهثيداحأ

 نب دومحم ءافولا يبأ نع ءعمسأ انأو هيلع ئرق اميف ءيقشمدلا رفظم

 انأ :لاق هيلع ًاعامس ءنابغابلا دمحأ نب دمحم انأ :لاق ةباتك ةدنم

 ركب وبأو ءةدنم نب دمحم نب باهولادبع ورمع وبأ لوألا ءزجلاب
 دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأو ."”راسمسلا يلع نب دمحأ نب دمحم

 «نايطلاو ةدنم نيا ثلاثلابو ءنايطلاو راسمسلا سماخلاو ىناثلابو «نايطلا

 انأ :مهتثالث اولاق ةدنم نباو نايطلا هضعببو هعيمجب راسمسلا عبارلابو
 يدنعو ,يلماحملا انث :لاق رجاتلا هلوق ذيشّرخ نب هللادبع نب ميهاربإ

 ءزجلا نمو ءلاوع اثيدح نونامث هيف اهنم هتيقتنا ةسمخلا هذه نم ءزج
 :اهنم يناثلا

 ءيدهم نب نمحرلادبع نب ميهاربإ انث ؛جرعألا لضف انئدح دح 0 648

 : لاق هنع هللا يضر هدج نع «هيبأ نع «ةنيفس نب رمع نب ميهاربإ ينثدح

 نع “© ”يذمرتلاو ,؟"7دواد وبأ هاور (ىرابح محل 6# ّيبنلا عم تلكأ)

 .امهيلع ولعب هيف امهانقفاوف ءهب جرعألا لهس نب لضفلا
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 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةثامثالثو نيعبسو سمخ (8اؤ/6ه) ةنس دلو )001(

 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (408) ةنس لاو فصتنم يف يفوت هل

4/14 ). 

 .(؟ا/ةا/) ثيدح (؟9) باب ةمعطألا باتك )١68/4( يف (0)

 .(18948) ثيدح (75) باب ةمعطألا باتك (77/7/4) يف (96)

 هم



 (')ءاعدلا باتك
 ءزج اذه يلماحملا يضاقلل

 نمحرلادبع نب ميهاربإ "'قاحسإ وبأ ينابرلا انخيش هب ينربخأ
 ."'ءيشنملا ناملس نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو «يرازفلا

 «مالسلادبع نب ىيحي ةنبا بنيزو «قرشم نب دمحمو ءرفظم نب مساقلاو

 نب نمحرلادبع دمحم وبأو ءرتنع نب دمحأ نب ركب وبأو ءمهيلع ًاعامس

 دبعو «ساحنلا ركب يبأ نب قاحسإو «يتءارقب *”ينادليلا يلولادبع
 نب دمحأ انأ :نالوألا لاق «ةزاجإ ةعامج نب فولخم نب نمحرلا
 ىف ىسوطلا دمحم نب دمحأ نب هللادبع انأ :لاق هيلع ًاعامس ء«مئادلادبع
 00 .(ح) «هباتك

 ىلع نب رفعج انأ :ةعامج نباو قرشم نباو ركاسع نبا لاقو

 انأ :قاحسإو ركاسع نبا لاقو ءًاعامس يناثلاو ةزاجإ نالوألا «يكلاملا

 قرشم نبا لاقو ءاعامس قاحسإو انذإ لوألا ,ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع

 نبا لاقو ءبساحلا ىكم نب نمحرلادبع انأبنأ :هدعب نيذلا ةثالثلاو ًاضيأ
 «يواسلا فسويو «ىليخملا فسويو «ىنوباصلا نب ىلع انأبنأ ءاضيأ قرشم

 يلع نب نامثع انأ :ًاضيأ ينادليلا [8ب/١٠*] لاقو ءجاور نب باهولا دبعو
 انأ ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :مهتينامث اولاق هيلع ًاعامس .يشرقلا

 ةبتكم يف طوطخم وهو (ب/*4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ةيرهاظلا يف ةخسن هنمو (ها/44) خيراتب (برال أ//4) ق 0/8 5) مقر يلع ديهش

 101/١. سسؤملا عمجملا (ه550) خيراتب (أ/40  أ/55ق «ثيدح .8418) مقر

 .حضاو ريغ قيلعت شماهلا يف هتلابق بتك (0)

 لاق «ةرجهلا نم ةئثامتسو نيسمخو ىدحإ )56١( ةنس لاوش يف دلو «لئامح نبا (©

 (0890) ةنس مرحملا يف يفوت ءرثنلاو مظنلا يف عرب :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 .(41/؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبس

 «ةفئاطو هدج نم ريثكلا عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يسابعلا رمع وبأ (54)

 لوألا عيبر يف تام ءريثك ءيشب درفت ًاريقف ًانيكسم ناكو «هريغو يواخسلا هل زاجأو

 58/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (ا/16) ةنس

 نرخ



 :لاق ريسي هلوأ ىف توف هلف رفعج ىوس ءًاعامس نوقابلاو «ةزاجإ يشرقلا
 .(ح) «ةزاجإ هيف

 نب دمحمو «ىمامحلا بجنألا انأبنأ :ًاضيأ ركاسع نبا انخيش لاقو
 لاق .؟"دارط نب رفظملا نب هللادبعو ءزعملا نب دمحأو .؛كابسلا
 نب دمحم نب دمحم انأ :نارخآلاو ءىطبلا نب دمحم انأ :نالوألا

 انث «عيبلا نب هللادبع انأ ءرطبلا نب رصن انأ :مهتعبرأ اولاق ,”7دكسلا

 تعقو ىلماحملا ثيدح نم ًاءزج رشع ةعبرأ هذهف .هللا همحر ىلماحملا

 ثالثو «ةدحاو ةزاجإب ةعبسو ء«لاصتالاب ةعبرأ اهنم هنع ولعب يل
 .ةنملا هللو «نيتزاجإب
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 (9ءازجأ 9 84

 هللادبع يبأ
 ءوا مع 20( . .

 نارقا نم وهو « يرودلا راراطعلا صفح نب دلخم نب دمحم

 . ةثامثالثو نيثالثو ىدحإ ةنئس يفوت .يلماحملا

 «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عست (089) ةنس نابعش يف دلو «يبنيزلا بلاط وبأ ١(

 ثدحو ةدعو نكسلا نب دمحم نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق

 ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس ناضمر رشع سداس (776/4/15) ىف ىفوتو «ةزاجإلاب

 .(#18/88 ريسلا) .ةرجهلا نم
 0807/٠١(. ريسلا) .ةجروف ميركلادبع نب دومحم ةمجرت يف يبهذلا هركذ (؟)

 سسؤملا عمجملا (أ/81١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ءزج (6)

4 . 

 لاق ؛ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو ثالث (57) ةنس دلو ءةودقلا ةقثلا ظفاحلا مامإلا (4)

 نسحو ةفرعملاو مهفلا عم ةرثك فصوي ال ام بتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 همسا رهتشا «بلطلا يف داهتجالاو قدصلاو حالصلاو ملعلاب افوصوم ناكو «فيناصتلا

 يفوت .نومأم ةقث :لاقف ينطقرادلا هنع لئسو .يلماحملا يضاقلا عم ولعلا هيلإ ىهتناو
 565/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم (”*1) ةنس ةرخآلا ىدامج رهش يف

 ٠ه



 :هريغو رازن نب دلاخ نب رهاط نع هثيدح نم ءزج
 نب مساقلاو «بلاط يبأ نب دمحأو «نمح رلادبع نب ىسيع هب ينربخأ

 ءاولاق ىتءارقب ىلع تنب ةيدهو هللا رصن نب ليعامسإ هيبأ مع نباو «رفظم

 «يمصاعلا نسحلا نب مصاع انأ ءانبلا نب دمحأ نب ديعس انأ «يتللا نبا انأ

 .(ح)

 دبعو بجنألا انأ :ًاضيأ رفظم نب مساقلاو بلاط يبأ نب دمحأ لاقو
 رمع وبأ انأ :الاق يرابنألا دمحم نب يلع انأ «يطبلا نبا انأ :الاق فيطللا

 : هلمو

 نع «يومألا ديعس نب ىيحي انث ءورمع نب يلع انثدح 7
 نع «بابخ نع «هريغو برضم نب ةثراح نع ؛قاحسإ يبأ نع «شمعألا
 ةالصلا ينو هللا لوسر ىلإ انوكش) :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع
 .20(نكشي ملف ةرجاهلاب

 :اذه دلخم نبال كلام نع رياكألا ةياور نم لوألا

 بلاط يبأ نب دمحأو .دعس نب دمحم نب ىيحي ايركز يبأ ىلع هتأرق
 انأ ءىقابلادبع نب دمحم انأ «هريغو تاداعسلا ىبأ نب بجنألا انأ :الاق
 ْ .دلخم نبا انث ءيدهم نب رمع وبأ انأ ءبيطخلا دمحم نب ىلع

 :اذه دلخم نبا يلامأ نم (”27سلجم هيف ريغص ءزج

 ءرفظم نب مساقلاو ءدعس نب ىيحيو «ةزمح نب ناميلس هب ينربخأ

 )١( يف ملسم هجرخأ )477/1١( ثيدح (”*) باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك )1١489 
060 

 ءزج ةيرهاظلا يف دجوي : يلشعرملا لاق ١4/١( سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (9)

 .(هه91/خيراتب «ق م يف 3/44) مقر عومجملا) نمض «ءدلخم نبا دئاوف نم هيف

 ١ه



 لاقو «يطيبقلا نب فيطللادبع انأبنأ :اولاق ةءارقو ًاعامس ؛''"”يحلاصلا
 ” :اضيأ لوألا لاقو [أ/5١٠7] ىمامحلا بجنألا انأبنأ :اضيأ نولوألا ةعبرألا

 يبأ نب كرابملا انأبنأ :ًاضيأ يناثلا لاقو «ينارحلا دامع نب دمحم انأبنأ
 :مهتسمخ اولاق نيساي نب ديعس انأبنأ :ًاضيأ ثلاثلا لاقو «"”زرطملا هللادبع

 .(ح) «يرابنألا نب يلع انأ «يطبلا نب دمحم انأ

 رصن نب رصن انأ «مرك نب رمع انأبنأ :ًاضيأ ناميلس انخيش لاقو
 يدهم نب رمع وبأ انأ :الاق باهولادبع نب هللا قزر مامإلا انأ «يربكعلا

 .دلخم نبا انث

 انأ لاق يزعلا رمتكب نب دمحم هللادبع ىبأ ىلع لاصتالاب ًالزان هتأرقو
 انأ ءيزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا وبأ مامإلا انأ «لقيصلا نب فيطللادبع
 يرابنألا انأ :الاق ورسح نب دمحم نب نيسحلاو «ىمالسلا رصان نب دمحم
 ١ . مدقت يذلا هدنسب
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 (7يناثلاو لوألا ءزجلا 7
 دمحم يبأ ثيدح نم

 . © ىسوطلا دمحأ نب بجاح

 نبا هل زاجأ ءريخ لجر :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءعوطملا نباب فرعي )١(

 .ةرجهلا نم ةئثامعبسو ةرشع تس )71١5( ةنس مرحملا يف تام .ةعامجو يطيبقلا

 .( 45/1 خويشلا مجعم)

 سمخ ةنس «لوألا عيبر نم رشع عبارلا ةليل (778/9/14) يف يفوت ءثدحو عمس (؟)

 .(5548/*ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو

 (يسوطلا بجاح دئاوف) ناونعب (أ/١١١؟ سرهفملا مجعملا) يف هركذ :يلشعرملا لاق (©)

 .(710/4/؟عمجملا) يف رجح نبا هركذ يناثلاو 2178/١ سسؤملا عمجملا

 تس (5*9*9) ةنس تام ءهمع بتك هذهو ًائيش عمسي مل :لاقو مكاحلا همهتاو ءةدنم

 محرم ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو

 هه:



 يف يلع نب باهشو ١ يتءارقب قرشم نب دمحم لوألا ءزجلاب ينربخأ

 انأ :نالوألا لاق «يتءارقب دعس نب دمحم نب ىيحي يناثلابو .هباتك

 :اضيأ لوألا لاقو ءاعامس يناثلاو «ةزاجإ لوألا «جاور نب باهولادبع

 اولاق راتخم نب ىلع انأبنأ :دعس نبا لاقو «ءيوارفصلا نمحرلادبع انأبنأ

 نسحلا نب دمحأ انأ «نالع نب ىكم انأ ءىفلسلا رهاط وبأ انأ :مهتثالث

 :لوألا ءزجلا نمو . يسوطلا دمحأ نب بجاح انأ «يريحلا

 نع «يرهزلا نع «ءنايفس انث «بينم نب ميحرلادبع انثدح _ 9١"

 ةاشب رم كولي يبنلا نأ «ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع «هللادبع نب هللاديبع

 اهنإ هللا لوسر اي :اولاق «؟هب اوعفتناف هوغبدف اهباهإ اوذخأ الأ» :لاقف ةتيم

 نبا انأ «ةزمح نب ناميلس ًالصتم هانربخأو «اهلكأ مرح امئنإ» :لاق .ةتيم

 انث «ىيحي نب دمحم انأ «ةيوقزر نبا انأ «دارط انأ «ةدهش انتربخأ ءريقملا
 .٠ لل 5 200

 .''”ىيحي نب ىيحي نع ؛ملسم هاور «هب ةئييع نب نايفس انث برح نب يلع

 (هجام نباو ,270ةسبتق نع «يئاسنلاو 0"2ةبيش يبأ نب نامثع نع «دواد وبأو

 .ًايلاع الدب عقوف ءهب نايفس نع مهلك ٠ .'*”ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع

 :يسوطلا بجاح ثيدح نم ءرج

 نع امهالك ءًاعامس رفظم نب مساقلاو «يتءارقب ناميلس هب ينربخأ
 انأ ءًاعامس يفقثلا نسحلا نب دوعسم انأ «ةباتك ةدنم نب دومحم

 «بجاح انث هللادبع وبأ ظفاحلا ىبأ انأ «ةدنم نب دمحم نب باهولادبع
 هنأ ركذو ةئامثالثو نيثالثو تس ةنس تام [ب/4١١] اذه دمحأ نب بجاحو
 لاقو طق ًائيش عمسي مل هنأو ءمكاحلا هيف ملكت دقف «نينس نامثو ةئام نبا

 )١( ثيدح (؟1) باب ضيحلا باتك (؟١/05) يف )1١١ - 757,

 باب سابللا باتك ("56/4) يف (؟) )4١( ثيدح )41١5١(.

 .(4784) ثيدح (4) باب ةريتعلاو عرفلا باتك (171/8/) يف (6)
 )51١١(. ثيدح (؟8) باب سابللا باتك 1 يف قم

 ه1



 يقلب هل دهشي ناك (17يرذالبلا دمحيم ابأ انخيش نأ ينغلب 1 :رخآ عضوم يف
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 ثيدح نم ينئاثلاو لوألا _ 5١
 (7قاحسإ يبأ ِ .. 7١

 هتافو تناكو هخويش نع (”تباث ىبأ نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ

 .هللا همحر ةئامثالثو نيثالثو نامث ةنس

 يلاعملا وبأو «ءناميلس نب لضفلا وبأ ةاضقلا يضاق امهب ينربخأ

 نب دمحم نب دمحم نب دمحم رصن وبأو «يسلابلا نب يلع نب دمحم
 فرشم نب زعلا يبأ نب دمحم هللادبع وبأو «يتءارقب يزاريشلا نب هللا ةبه
 يناثلاو ءاعامس لوألا «باهولادبع تنب ةميرك انتربخأ :نالوألا لاق «ةزاجإ

 نب دمحم رصن وبأ يضاقلا انأ :نارخآلا لاقو «ةعبارلا يف ًاروضح

 فرشم نباو :ةسماخلا يف اروضح لاق ءرصن يبأ دج يزاريشلا نب هللا ةبه

 يبأ نب دمحم نب مركمو ءاذه رصن وبأ انأبنأ «ناميلس انخيش لاقو ءاعامس
 انأ .'؟؟”يبلعثلا هللا ةبه نب يلع نب ةزمح ىلعي وبأ انأ :مهتثالث اولاق ءرقصلا

(000 

00 

 فيل

 قفا

0 

 لاقو ؛هريغو ىسوطلا بجاح ىلع بختنا دق ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق
 ةنس دهشتسا .ظعولاو ظفحلا يف هرصع دحوأ ناك :هيلع هللا ةمحر مكاحلا هللادبع وبأ
 5"5/١"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو عست قفرفيخل

 يبأ نبا ءزج) ناونعب (أ/ ٠١١4 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 يبأ نبا ثيدح) ناونعب «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو «نينثاب مسقم وهو :لاق (تباث

 عمجملا) .نيأزج يف )١5١ - ١54( ق5 يف (8/84 عومجملا) نمض (تباث

 .(4755 2151/9 سسؤملا

 بيطخلا هقثو :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءرمعملا قدصملا مامإلا يضاقلا

 نامث (”*8) ةنس رخآلا عيبر يف تام ؛ةياورلا يلاع لئاضفلا ريثك اليبن ارجات ناكو
 450/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو

 ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثا (477) ةنس دلو «يبوبحلا نبا زازبلا

 ةنس ىلوألا ىدامج ىف تام هب سأب ال :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ركاسع نبا لوق
 .(* هال ٠" ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو سمخ (06)

 نك



 نب نمحرلادبع دمحم وبأ انأ .2"'"ءالعلا يبأ نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ
 .تباث يبأ نب ميهاربإ انأ ءهرصن يبأ نبا .مساقلا نب دابع

 .نييماشلا ثيدح نم تعمس ام ىلعأ نآزجلا ناذهو

 :امهنمو

 نب هللادبع انث «ليعامسإ نب ماشه انث «دمحم نب ديزي انثدح - <"

 «ءامهنع هللا ىضر رمع نب هللادبع نع «هللادبع نب ملاس نع «ديز نب ءالعلا

 :ىبأل لاق فرصنا املف «هيلع سبلف اهيف أرقف ةالص ىلص #8 نبنلا نأ)
 نع ءدواد وبأ هاور ((؟كعنم امف» :لاق ءمعن :لاق «؟انعم تيلصأ»

 .ةيلاع ةقفاوم انل عقوف ءهب "'يقشمدلا دمحم نب ديزي

 «رمعم نع «قازرلادبع انث «ىنارهطلا دامح نب دمحم انثدح _ ””“

 : ك6 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءهبنم نب مامه مع

 يفو ءرابج ندعملاو ءرابج رانلاو ءرابج رئبلاو ءرابج اهحرج ءامجعلا»
 . "”(سمخلا زاكرلا

 يف فرحلا اذه دجأ مل : لبنح نب دمحأ لاق :دامح نب دمحم لاق

 فرحلا اذه دجو هنأ يركسلا نبا ىنربخأو ءرانلا ىنعي قازرلادبع باتك

 نم فيحصت هنأ ةعامج ركذ :تلق ءفسوي نب ماشه باتك يف نميلاب

 . ملعأ هللاو «قازرلادبع

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأ (400) ةنس بجر يف دلو «يضرفلا يصيصملا )١(

 نبا لاق «يلاوعلا قحلو لحتراو رابكلا نم ثدح وهو عمسو :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ىف تام «بيطلا ىبأ ىضاقلا باحصأ نم ًايضرف ًاهيقف ناك :هللا همحر ركاسع
 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو عبس) ةنس ةرخآلا ىدامج رشع يداح 5/1
 .(1؟5/18 ريسلا)

 .(407) ثيدح (15) باب ةالصلا باتك )068/١( يف (5)
 مل هنأ الإ (5915) ثيدح (18) باب تايدلا باتك (450١ص) يف يراخبلا هجرخأ (0)

 (؟9/) باب تايدلا باتك (847/5) ىف هجام نباو .فسوي نب هللادبع نع «رانلا ركذي

 ْ .راثلا ركذو (3519/5) ثيدح

 هه



 نس هّللاذيبع انأ ءمصاع نب ب يلع انأ «بلاط يبأ نب ١ ىيحي انثدح- 2 5

 هنو هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع .عفان نع ءرمع

 .©"ءابيص ًابيص مهّللا» ]٠١5/|[ :رطملا يف لوقي
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 (")رفعج يبأ ءازجأ 5
 ةدوزإم ساو ءااش قرا 2

 نيثالثو عست ةنس يفوت ؛ زازرلا يرتخبلا نب ورمع نب دمحم

 .ًاضيأ هيلامأو ةئامثالثو

 نب هللا ةبه انأ ةباتك يطيبقلا نب , فيطللادبع نع :يتءارقب بلاط يبأ

 نيسحلا وبأ انأ ««ايركز نب يلع نب هللادبع انأ «قاقدلا لاله نب نسحلا

 )١( ىف ةشئاع ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )ص"3١4 - 7١( باب ءاقستسالا باتك )9#(
 ثيدح )7:١١( .دمحأو هجام نباو «ىئاسنلاو ءدواد ىبأ دنع اهئيدح نم وهو

 يف ةطوطخم يهو (ب/5١٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (؟)
 عومجملا) يفو «عباسلا نرقلا نم أ 75٠ كك عومجملا) نمض ؛«ةيرهاظلا

 (ب/١١٠  أ/99ق 2.54 عومجملا) يفو «عباسلا نرقلا نم (ب/7١5 -[/91١ق 5

 يفو «سداسلا نرقلا نم (أ/5#5 -1/574ق الا” عومجملا) يفو «سداسلا نرقلا نم

 أ/هؤق ٠25/4عومجملا) يفو ءسداسلا نرقلا نم (أ/54١ -١١١/1ق ءاله عومجملا)
  أ/)4١٠ق فلك» عومجملا) يف اهنم سلاجم ةتس هنمو (ه4 ١7 خيراتب ءبإ/كال

 نم (أ/78١ -[/15١ق ١١١. عومجملا) نمض دحاو سلجمو (ه57* خيراتب لألاكا

 24/١ عومجملا) نمض (زازرلا رفعج يبأ ثيدح) ناونعب ءزج هلو «سداسلا نرقلا

 .سداسلا نرقلا نم (ب/١٠٠ -[/41ق 6١/”5. عومجملاو (4 ب/٠١4 - أ//؟ق

 6590/١ 0841١(. سسؤملا عمجملا)

 88/١8(. ريسلا) ..ةرجهلا نم (؟61) ةنس دلو ؛مامإلا ثدحملا ةقثلا قارعلا دنسم ()

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأ )556٠( ةنس يف دلو .«قاقدلا لضفلا وبأ (5)
 ناك :يطامنألا لاق ؛هقيرط نم يرتخبلا نبا ثيدح نم لوألا انل عقو :هيلعو انيلع
 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو تس (445) ةنس ةدعقلا يذ يف تام (ةقث ًانيد ًاحلاص

 .(507/14 ريسلا)

 2.تئ



 نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ انأ :لاق بئاتلا ىبأ نب نيسحلا نب هللادبع

 انأ :تلاق ةزاجإ دمحأ تنب ةدهش ةبتاكلا نع ءهيلع ًاعامس .ىقارعلا

 نبا انأ «ءنارشب نب دمحم نب ىلع انأ ءةحلط نب دمحأ نب نيسحلا

 . يرتخبلا

 نب ديعس نب دمحم نع هيلع ًاعامس .'”بتاكلا دماح نب دمحم نب دمحم

 نب دمحأ نب نيسحلا انأ :تلاق ةبتاكلا ةدهش انتربخأ ءلاق ةباتك نزاخلا

 . يرتخبلا نبا انأ «نارشب نب يلع انأ .ةحلط

 ('"7هثيدح نم رشع يداحلا ءزجلا

 «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ «يلاوعلا ريثك ريبك وهو
 وبأ انأ :الاق امهنم لك ىلع يتءارقب «يلاعم نب نمحرلادبع نب ىسيعو

 نب ىيحي انأ .ةسماخلا يف نحنو يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع
 «نارشب نب دمحم نب ىلع انأ «ىبنيزلا دمحم نب دارط انأ ءرادنب نب تباث

 ْ ْ .يرتخبلا نبا رفعج وبأ انأ

 : هنمو

 نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس انث ءرصن نب نادعس انثدح 7

 هعضوف جرخأف هب رمأف ءهترفح يف لخدأ ام دعب .يبأ نب هللادبع ربق ىلع

 يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا (51/11/5) ىفوت ءطخلا ةدوجب نيروهشملا باتكلا دحأ )١(
 .(”88/؟ ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو ةرشع ثالث ةنس «ةدعقلا

 .(2( 4 سسؤملا عمجملا) يف رجح نبا هركذ قفز

 ه5ا/



 .ملعأ هللاف "”(هصيمق هسبلأو ءهقير نم هيف ثفنف ءهذخف وأ هيتبكر ىلع

 «يعازوألا نع «ريثك نب دمحم انث «مثيهلا نب دمحم انثدح -7 5

 انأ لستغأ تنك) :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع «ةورع نع .«يرهزلا نع
 . '”(دحاو ءانإ نم هللا لوسرو

 نع «بويأ نع «ةنييع نب نايفس انث ءرصن نب نادعس انثدح - 2531

 لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع «يمرجلا مدهز نع «ةبالق يبأ

 . ””جاجدلا لكأي [ب/6١٠] كك هللا لوسر تيأر)

 :هثيدح نم رشع عبارلا ءزجلا

 مأ نع « ىتءارقب بلاط ىبأ نب دمحأو ءرفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 يقابلادبع نب دمحم انأ :تلاق ةباتك رضاح نب دمحم تنب ةرهز ءايحلا

 انأ ءنارشب نب دمحم نب ىلع انأ «باهولادبع نب هللا قزر انأ ءبجاحلا

 . يرتخبلا نبا

 :( اذه يرتخبلا نبا يلامأ نم ًاسلجم رشع دحأ هيف ءزج

 هوخأ ينربخأو .يتءارقب بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب ليعامسإ هب ينربخأ
 وبأ انأ :الاق اهرخآ ىلإ اهنم سماخلا سلجملا لوأ نم هيلع ًاعامس «هللادبع
 ةزاجإ ةدهش ةبتاكلا نع .هيلع ًاعامس .يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ لضفلا
 ءزازبلا دلخم نب دمحم نب دمحم انأ «يعبرلا نيسحلا نب يلع انأ :تلاق
 . يرتخبلا نبا انأ

 هجرخأ .(01/18) ثيدح (8) باب سابللا باتك ١747( :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
  ؟5) ثيدح )١( باب مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك )75١40/4( يف ملسم
 'ةفففيي

 ملسم هجرخأو .(75960) ثيدح )١( باب لسغلا باتك (288ص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(#194 )50  ثيدح )٠١١( باب ضيحلا باتك )1985/1١( يف

 .(1544 )4  ثيدح (*”) باب ناميألا )/1١77١( يف ملسم هجرخأ (6)

 .(0794/؟ سسؤملا عمجملا) يف رجح نبا هركذ (:4)

 نكمل



 ضعب ىف تدرفأ ةيلاوتم سلاجم ةثالث ىلامألا هذه ةلمج نمو

 نب دمحأ ةنئبا بنيزو «ىجيندنبلا دمحم نب ىلع اهب ىنربخأو ءءازجألا

 نب ميركلادبع نب دمحمو «يجيندنبلا رمع نب هللادبع انأبنأ :الاق ميحرلادبع
 تاداعسلا يبأ نع ءمهلك نورخآو كابسلا نب يلع نب دمحمو «يديسلا

 الو امهدحأ ىلع ًاعامس «ليتاش نب هللاديبع حتفلا يبأو ءزازقلا هللا رصن
 نبا انأ ءدلخم نبا انأ «يعبرلا نيسحلا نب يلع انأ :الاق نآلا هليصفت ققحأ
 . يرتخبلا

 :كلت ريغ ًاضيأ هيلامأ نم سلاجم ةتس هيف رخآ ءزج

 انأ :لوألا لاق ءبئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع ىلع مث :؛''”يحلاصلا
 يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ انأ :يناثلاو «ةباتك ريخلا نب دومحم نب ميهاربإ

 انأ «يبنيزلا دارط انأ :تلاق ةزاجإ يناثلاو ًاعامس لوألا .ةدهش انتربخأ :الاق

 :(0هبلامأ نم رخأ سلاجم ةثالث

 «ىمامحلا بجنألا انأبنأ :اولاق ىتءارقب بلاط ىبأ نب دمحأو «دعس

 «نيكتاب نب ليعامسإ انأبنأ :ًاضيأ لوألا لاقو ء«ةبك نب دمحم نب يلعو
 نب قازرلادبع لئاضفلا وبأو «ءاسؤرلا سيئر نب نيسحلاو « نيساي نب ديعسو

 انأ ءيطبلا نب دمحم انأ :مهتتس اولاق ."”ةنيكس نب يلع نب باهولادبع

 )١( ليذ) رظنا .يسدقملا بحملا نبا :اهلعل التقييد١/7/5(.

 .(071/؟ سسؤملا عمجملا) يف رجح نبا اهركذ (1)
 نم ةئامسمخو نيسمخو عست (084) ةنس ةرخآلا ىدامج يف دلو «يفوصلا يدادغبلا (©)

 هنع ىورو ءًاروضح يطبلا نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبفذلا لاق ؛ةرجهلا

 نيثالثو سمخ (756) ةنس تام ءالوسر ذفنو «يزاريشلا نبا رصن وبأ ةزاجإلاب

 .(19/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو

2:4 



01 

 . يرتخبلا نبا انأ «نارشب نب نيسحلا وبأ انأ «يميمتلا هللا قزر

 :هيلامأ نم نارخأ ناسلجم هيف ءزج

 نب ؛ نيسحلا وبأ انأ ىطبلا نب , رصن انأ ؛يفلسلا رهاط بأ ان انأ ؛ يرارفصلا
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 (")يلع يبأ ءارجأ - فلي

 . "”يوحنلا رافصلا حلاص نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ

 ءزجلا اهنمف ةئامثالثو نيعبرأو ىدحإ ةنس مرحملا رشع عبار يف يفوت

 دمحم وبأو ءمكاحلا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ هب ينربخأ
 دمحم نب ىسوم نب دمحم هللادبع وبأو «بيدألا مامت نب دمحأ نب هللادبع

 نب دوعسلا يبأ نب ىيحي مساقلا وبأ انأ :اولاق ةءارقو ًاعامس «يحلاصلا
 ةبتاكلا انتربخأ :لاق ةئامتسو نيعبرأو سمخ ةنس ًاعامس ءرجاتلا ةريمقلا
 نب يلع انأ ء,ةحلط نب دمحأ نب , نيسحلا انأ :تلاق يربإلا تنب ةدهش

 .رافصلا ليعامسإ انأ «نارشب نب دمحم

 : هلمو

 نمض «ةيرهاظلا يف وهو (أ/56١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ()

 (ماع 750/58 عومجملا) نمضو )4  ١6( ق (1/14) عيماجم (ماع 45١ عومجملا)
 .(5954 - )5١5 ق (15/91) عيماجم

 يف يفوت «ةرجهلا نم (؟47) ةنس دلو «قارعلا دنسم بيدألا يوحنلا مامإلا (0)

 410/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ("51/1/15)
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 «يدبعلا رشب نب دمحم انث ءركاش نب دمحم نب هللادبع انثدح 7 4

 لكس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءديعس نع ءرمع نب هللاديبع انث

 كلأسن اذه نع سيل :اولاق .«مهاقتأ» :لاق ؟سانلا مركأ نم لَو هللا لوسر
 "هللا ليلخ نب هللا يبن نب هللا يبن فسوي سانلا مركأف» :لاق !هللا لوسر اي

 :لاق .معن :اولاق «؟برعلا نداعم نعفأ» :لاق «كلأسن اذه نع سيل :اولاق

 .''"«اوهقف اذإ مالسإلا يف مكرايخ ةيلهاجلا يف مكرايخ نإف»

 هثيدح نم ©)سماخلا ءزجلاو ثلاثلا ءزجلا

 دحاولادبع نب نيسحلا نب دحاولادبع انأ :لاق ةباتك "”زازبلا ديشر نب دمحم
 .رافصلا ليعامسإ انأ «نارشب نب ىلع انأ «ةحلط نب نيسحلا انأ :2؟*”يزرابلا

 .مدقت امع ريغص وهو هثيدح نم سداسلا ءزجلا

 ةوعدملا ةمطاف انأ «يرغشاكلا نامثع نب ميهاربإ انأ :الاق ًاعامس يدجبلا
 .رافصلا انأ «نارشب نبا انأ ءةحلط نب نيسحلا انأ :تلاق ةزازبلا ةسيفن
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 .(”#"ه#]) ثيدح (4) باب ءايبنألا ثيداحأ باتك (588868ص) ىف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5917/8.- 158) ثيدح (414) باب لئاضفلا باتك )١1845/4( يف ملسم هجرخأو

 .081/5 سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (؟)

 فرعيو دمحأ نب نسحلا نب دمحم يبأ نب يلع نسحلا وبأ وهو دمحم ىلإ فحصت قفرفإ

 دادغب خيرات ليذ) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيثالثو نيتنثا (57:؟) ةنس يفوت «يديشرلاب

 نبا هنع ىورو ءةحلط نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءدمحم وبأ (5)

 ىف يفوت «فلسلا ةقيرط ىلع انيدتم احلاص ناك :راجنلا نبا لاق ءةعامجو ديشر

 .(( 3 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نيتنثا (855؟) ةنس لاوش

 همها



 (') رافصلا ثيدح نم ءزج 14

 ةيوقزر نبا ةياور فيطل وهو

 ريصنلا نب يلع نب ميهاربإو «ناورم نب ناميلس نب دمحأ هب ينربخأ
 وبأ ظفاحلا انأ ءيواخسلا يلع نسحلا وبأ ةمّالعلا انأ :الاق يتءارقب رجاتلا
 انأ «ةيوقزر نب دمحأ نب دمحم انأ ءرطبلا نب رصن انأ «يفلسلا رهاط

 .رافصلا

 : هلمو

 نع .«شايع نب ركب وبأ انث ءرابجلادبع نب دمحأ انثدح 7 64

 نم» :486 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللادبع نع ءرز نع ءمصاع

 . "”«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك
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 (9هثيدح نم رخآ ءزج - 05
 يناغصلاو [ب/5١٠] يرودلا نع

 نب باهولادبع انأ :لاق ميحرلادبع نب دمحم حتفلا يبأ ىلع هتأرق

 «نارشب نب يلع انأ «نالع نب يكم انأ .يفلسلا رهاط وبأ انأ ءاعامس رفاظ
 .رافصلا ليعامسإ انث

 . هلئمو

 نب ماشه انث ءنوع نب رفعج انث  يرودلا ينعي سابع انثدح - 4٠

 له» :لاقف اهيلع لخد 2 هللا لوسر نأ ءيناه مأ نع « هيبأ نع «ةورع

 نمض ةيرهاظلا يف أ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ءازجأو (5151 - )7١6 ىق لتر“ ١ عومجملا و 1٠6( 8 )ق (5 عومجملا)

 .(7١١/؟ سسؤملا عمجملا) .ةريثك ىرخأ

 .هركذ مدقت (؟)

 (أ ١7١5/ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هرك :يلشعرملا لاق (9)

 هم



 .؟0(ةكرب اهيف نإف اهوذختا» :لاق ءهللا لوسر اي اال :تلاق (؟منغ نم مكل
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 هثيدح نم رخآ ءزج 9 7

 هنع يدهم نبا ةياور

 انأ ءأتذإ نيساي نب دمحم نب ديعس نع ءرفظم نب مساقلا ىلع هتأرق
 انأ «يرابنألا نب دمحم نب ىلع انأ ءبجاحلا ىقابلادبع نب دمحم

 " .رافصلا ليعامسإ انث ءيدهم نب دحاولادبع

 ةبوسنم ريغ رافصلا ليعامسإ ةياور نم ةلصتم ءازجأ ةدع يل عقو دقو

 . هيلإ

 : اهنم

 ('9يدبعلا ةفرع نب نسحلا ءزج 51

 نم رثكأ ىلع هتعمس ينأل ًادج اهركذب مالكلا لوطي ديناسأ هيف يلو

 .اهلمجم ىلإ انه ريشأ ينكل «ةددعتم قرطب خيش ةئام

 نب زيزعلادبع دمحم وبأ انأ :اولاق ةفئاطو رفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 انأ :اضيأ مساقلا لاقو ء«ةامحب خويشلا خيش يراصنألا نسحملادبع

 .(ح) «بتاكلا ميركلا نب نسحلا نب دمحم

 نب نمحرلادبع انأ :اولاق ةفئاطو ةعنم نب دمحأ نب دمحم ىنربخأو

 .(ح) «هيلع ًاعامس «ينادليلا مهفلا يبأ

 «ىرصص نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةاضقلا يضاق ينربخأو

 هجرخأو .(9704) ثيدح (589) باب تاراجتلا باتك (77/9) ىف هجام نبا هجرخأ )١(

 .(منغ مكل له) لقي مل هنأ الإ (454/5 دنسملا) يف دمحأ مامإلا
 ىصقألا راد ةبتكم هتعبط (أ ١5١/ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 2١١/١(. سسؤملا عمجملا) .يئاويرفلا نمحرلادبع قيقحتب (ه405١) ماع تيوكلا يف

 ةهم'؟



 .(ح) «يسدقملا مئادلادبع نب دمحأ انأ :اولاق ريثك قلخو

 ةفئاطو يسرشلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةمّداعلا ينربخأو
 .(ح) «ينارحلا معنملادبع نب فيطللادبع انأ :اولاق

 ربأ مامإلا يالوم انأ :تلاق يزوجلا نابلب تنب ةجيدخ ينتربخأو
 مهتتس اولاق يزوجلا نبا طبس يفنحلا يلغزق نب فسري رفظملا

 .(ح) ءاعامس ينارحلا بيلك نب باهولادبع نب معنملادبع

 نباو يه تلاق يحلاصلا يلع نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا تس ينربخأو
 نب دمحأ انأ ءًاروضح يسدقملا فلخ نب قحلادبع انا ءًاضيأ مدقتملا ةعنم
 .(ح) «نايب نب دمحأ نب يلع انأ :الاق ينارحلا هللادبع ءافولا يبأ

 :لاق يفوصلا دماح نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ ينربخأو
 يفلسل دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا يدج انأ «بساحلا يكم نب نمحرلادبع

 دعس ابأ مهتم تققحت :تلق «دادغبب ةعامجو «يعبرلا نيسحلا نب , يلع انأ

 [أ/17١٠] يثيثيرطلا يلع نب دمحأ ركب ابأو «شيشخ نب ميركلادبع نب دمحم
 دلخم نب دمحم نب دمحم انأ :مهتعبرأ اولاق ءهروكذملا نايب نباو
 .(ح) ءزازبلا

 نب هللادبع انأ ءيرسبلا نب ىلع نب نيسحلا انأ :ًاضيأ يفلسلا لاقو
 هركذف «ةفرع نب نسحلا انث «رافصلا ليعامسإ انأ :الاق يركسلا رابجلادبع
 'اهبرغأ نمو «لادبألاو تاقفاوملا نم دئاوفلاو يلاوعلا ريثك ءزج وهو

 :وهو هعون يف درف وه يذلا روهشملا ثيدحلا

 ىسوم نع «يروثلا نايفس وخأ ديعس نب كرابملا انثدح - 0١

 هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع «دعس نب بعصم نع ؛«ينهجلا
 ءأرشع ةالص لك ربد يف ربكي نأ مكدحأ عنميأا : كو هللا لوسر لاق :لاق
 ةئامو نوسمخ تاولص سمخ يف كلذف ًارشع دمحيو ٌارشع حبسيو

 ًاعبرأ ربك هشارف ىلإ ىوأ اذإو «نازيملا ىف ةئامسمخو فلأو ناسللاب

 فلأو ناسللاب ةئام كلتف «نيئالثو ًاثالث حبسو «نيثالثو ًاثالث دمحو ؛نيئالثو
 ؛ةئيس ةئامسمخو نيفلأ ةليلو موي لك يف لمعي مكيأو :لاق مث «نازيملا يف
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 نع «يرجسلا ىيحي نب ايركز نع «ةليلو موي لمع يف يئاسنلا هأور
 يف هل ريظن الو تاجرد ثالثب هنع ًايلاع الدب عقوف "9ةفرع نب نسحلا
 عمسأ مل نمم «ةفئاط ىلع ثيدحلا اذه تعمس دقو «ةلصتملا ثيداحألا
 ءمهنم هتعمس ًاخيش نيعبرأو ةئام نع ءزج يف هتدرفأو الماك ءزجلا مهيلع

 نبا باحصأ نع تازاجإلاب ةريثك قرط نم هلامكب ءزجلا تعمس كلذكو
 ليصفت تركذو ءمهركذ مدقت نم ريغ رافصلاو دلخم نباو نايب نباو بيلك
 .روكذملا ءزجلاب يتخسن لوأ يف هلك كلذ
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 ("7ذازبلا رصن نب نادعس ثيدح نم يناثلا ءزجلاو 2 6
 يتءارقب ءماقملا مامإ يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هب ينربخأ

 يبأ نب دمحمو ءاهنم ةزاجإ دمحأ سابعلا وبأ هوخأو ءهللا اهفرش ةكمب هيلع

 نب دمحم نب يلعو «يدزألا رمع نب دمحم نب يلعو «قرشم نب ركب
 «يخونتلا ليعامسإ نب ركاشو «ميحرلادبع نب دمحأ ةئبا بنيزو ءدودمم
 نب هللا ةبه نب ىلع انأ :نولوألا ةعبرألا لاق ءقشمدب ًاعامسو ةءارق
 انأبنأ :قرشم نبا لاقو «ةزاجإ نارخآلاو ءًاعامس نالوألا ءيزيمجلا
 لاقو ."”ىرصص نب نسحلا نب ملاسو ءريقملا نب هللادبع يبأ نب يلع

 (©يميخلا نب فيطللادبع نب يلعو «يجيندنبلا رمع نب هللادبع انأ :نارخآلا .

 )١( باب ةليللاو مويلا لمع باتك (41/5) ىربكلا يف )4٠( ثيدح )١14/48481(.

 يف طوطخم هثيدح :يلشعرملا لاقو ١١١/8( سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (5)
 )١584( مقرب يليربوك يفو (ه"94 خيراتب قالا“ يف ماع 40605) مقرب ةيرهاظلا
 ءزجلا ركذو 2978/١ سسؤملا عمجملا (ه5108 خيراتب ءأ /؟4 أ )١١/ لوألا مسقلا
 .(ب/484) مقرب «عمجملا يف ظفاحلا هنم لوألا

 درفتو هقفتو نآرقلا ظفح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يبلغتلا مئانغلا وبأ (6)
 ةرواحملا نسح ةبحصلا ليمج ناك :هللا همحر يصوقلا لاقو «هتايورم نم ةلمجب
 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف ىفوت «ثيراوملاو تاناتسراملا نم هالوت اميف هتريس تدمح
 200 050/8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامتسو نيثالثو عبس (8190)

 .لامكلا تنب بنيز خويش نمض (1//191)هتايفو يف عفار نبا هركذ قف
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 ءيديسلا نب ميركلادبع نب دمحم انأ :ًاضيأ بنيز تلاقو «ةباتك
 اعامس «مئادلادبع نب دمحأ انأ :ركاش لاقو «ءصاوخلا دمحم نب كرابملاو

 لاقو «ةدهش ةبتاكلا [ب/1١٠/] انتربخأ ريقملا نباو :يزيمجلا نبا لاق ؛هيلع

 :نوقابلا لاقو «2'"يباشودلا دمحأ نب ىسيع مشاه وبأ انأ :ًاضيأ ريقملا نبا
 اولاق ءاعامس يقب نمو «ةزاجإ مئادلادبع نباو «ليتاش نب هللاديبع انأ

 انأ «يركسلا ىيحي نب هللادبع انأ «يرسبلا نب يلع نب نيسحلا انأ :مهتثالث

 .رصن نب نادعس انث «رافصلا ليعامسإ

 : هنمو

 لهس عمس ؛مزاح يبأ نع  ةنييع نبا ينعي  نايفس انثدح - 5

 تماقف 6 ّيبنلا دنع موقلا يف تنك) :لوقي امهنع هللا يضر دعس نبا

 سانلا نم لجر ماقف «كيأر اهيف أرف كل اهسفن تبهو اهنإ :تلاقف ةأرما
 اي :تلاقف تماق مث ءأئيش هيلع دري ملف ءاهينجوز هللا لوسر اي :لاقف

 اي :لاقف لجرلا ماقف «كيأر اهيف أرف كل اهسفن تبهو دق اهنإ هللا لوسر
 نم كدنع له» :ِلَو يبنلا لاقف «ةئلاقلا تماق مث ءاهينجوز هللا لوسر

 ءائيش دجي ملف بلطف بهذف .«بلطاف بهذاف» :لاق ءال :لاقف «ءيش

 مل :لاقف ءبلطف بهذف :لاق .«ديدح نم امتاخ ولو بلطاف بهذا» :لاقف

 ةروسو اذك ةروس معن :لاق «؟ءيش نآرقلا نم كعم له» :لاق ءًائيش دجأ

 «يراخبلا هاور ؛نآرقلا نم كعم ام ىلع اهكتجوز دقف بهذا» :لاق ءاذك

 نع ؛يئاسنلاو .'" ”برح نب ريهز نع ؛ملسمو :«"”ينيدملا نبا نع
 .ًايلاع مهل ًالدب عقوف «هب ةئيبع نبا نع مهتثالث ؛ ,29ىرقملا نب دمحم
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 وبأ هنعو «يرسبلا نيسحلا نع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يسابعلا )١(

 ةنس بجر يف يفوت «نيئيدح هنع تبتك : يناعمسلا لاق «نورخآو ريقملا نبا نسحلا

 87/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو سمخ (ها/4)

 .(04155) ثيدح (861) باب حاكنلا باتك (8١١1١ص) يف )0

 ١4758(.  الال) ثيدح )١( باب حاكتلا باتك )/٠١40( يف فول

 .(6780) ثيدح (41) باب حاكتلا باتك (40/5) يف (4)

 همك



 ىمرخملا بويأ نب هللادبع ءزجو 2 6

 امهنع رافصلا ليعامسإ ةياور يزورملا ىيحي نب ايركزو
 يبأ نب قاحسإو «يتءارقب يتشدلا دمحم نب دمحأ ركب وبأ هب ينربخأ

 ءيمجعلا نب ميحرلادبع نب دمحأو ؛يسلابلا نب يلع نب دمحمو ءركب
 نب ىيحي انأ :مهلك اولاق «ًاضيأ يتءارقب دمحأ ةئبا بنيزو ءًانذِإ نورخآو

 انأبنأو :ًاضيأ تلاق «ةزاجإ :تلاقف بنيز ىوس ءًاعامس رجاتلا دوعسلا يبأ
 انتربخأ :اولاق يديسلا نب ميركلادبع نب دمحمو «ينملا نب ب لبقم نب دمحأ
 دب دمحأ نب دمحم انأ «ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا انأ «ةينابهولا ينجت

 .يزورملاو «يمرخملا انث ءرافصلا ليعامسإ انأ يرق
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 ("7فيطل رصن نب نادعس ثيدح نم رخآ ءزجو - ٠
 انأ ءرفعج انأ :الاق معطملا ىسيعو «ةزمخ نب ناميلس ىلع هتأرق

 .نادعس انث ءرافصلا انأ ءنارشب نب نسحلا وبأ انأ «ىفقثلا انأ ءيفلسلا

 ورمع ىبأ (9ءازجأ ل

 ناب فورعملا قاقدلا ديزي نب هللادبع نب نب دمحأ نب نامثع

 (يمرخملا ءزج) ناونعب (أ ١955/ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(
 خيراتب (ب /١؟ا/.أ )1١١/ ىق 9/8١( عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف طوطخم
 ١14/5. سسؤملا عمجملا .(ه8ا/*)

 .(550/؟ سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ يذلا هلعل )0

 نبا دئاوف مساب عبااكا سرهفملا 0 يف ظ ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (0

 0/0 مسقلا 0/0 عومجملا) نمضو (ه019خيراتب 1 «١)مسقلا

 -ةنس بتك (أ/#7 -أ/١5ق )"٠١. عومجملاو ءعباسلا نرقلا نم (ب/47.١1ق

 ههاب/



 نبا ةافو تناكو رابك ءازجأ ةينامث يهو هل يرصبلا رمع ءاقتنا ''”كامسلا

 .ةئامثالثو نيعبرأو عبرأ ةنس لوألا عيبر يف اذه كامسلا

 قرشم نب ركب يبأ نب دمحم هب ينربخأ :نآزج اهنم لوألا ءزجلاف
 نبا [أ/8١١] ليعامسإو «يلبرإلا بوقعي نب فسوي نب دمحمو «يتءارقب

 «ةزاجإ يرصملا ليلخ نب ركب يبأ نب رمع نب نسحو ءركاسع نب رصن
 ءاعامس يناثلاو .ةزاجإ لوألا «يتللا نب رمع نب هللادبع انأ : مهتعبرأ اولاق

 نب ملاسو ءريقملا نب يلع انأ :ًاضيأ لوألا لاقو ءًاروضح نارخآلاو

 .(ح) «ةزاجإ ىرصص

 رفظملا يبأ نب حلاص انأ :لاق بلح نم يميدعلا سربيب ينأبنأو

 نب دمحم انأ :يتللا نبا لاق ءدادغبب عمسأ انأو هيلع ةءارق « «يتبسلا

 ريقملا نبا نارخالا لاقو «جارسلا دمحم نب نيسحلا انأ «ءساحللا نب دمحم

 «يدنهلا ريشب انأ :يتبسلا لاقو ءزازقلا نمحرلادبع نب هللا رصن انأ : ملاسو

 ريقملا نبا لاقو «ناهبن نب ديعس نب دمحم انأ :الاق فسوي نب قيتعو

 انأ :مهتثالث اولاق جارسلا دمحأ نب رفعج انأ ءفسوي نب قحلادبع انأ :ًاضيأ

 .كامسلا نب ورمع وبأ انأ «ناذاش نب دمحأ نب نسحلا

 :هلوأو هنم 0 مئاعلا ءزجلا تأرقو

 دئاوفلا مسابو (ه#5 ةنس أ” 1/١3 25ج “٠١ عومجملا) نمضو (ه588) -

 نمضو ؛نماشلا نرقلا نم (ب/ك15- /144ق ىو عومجملا) نمض ةاقتنملا

 0 11/0 سسؤملا ”ةمجملا (ه 608 ماع بتك 20

 نم (944) ةنس يف يفوت «قارعلا دنسم قداصلا رثكملا ثدحملا مامإلا خيشلا )١(

 444/١8(. ريسلا) .ةرجهلا

 سسؤملا عمجملا .(أ/١١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 نم ةاقتنملا دئاوفلا نم يناثلا ءزجلا وهو :رجح نيا لاق «ليفلا ءزج وهو . . له

 نمض ةيرهاظلا يف طوطخم وهو :يلشعرملا لاق .كامسلا نب نامثع ثيدح

 ًاضيأ رظناو تفلت سسؤملا عمجملا 1١١6(. 955 قا" يف مرادك عومجملا)

 .عمجملا نم 4ةفز مقر ١4 : ص

 همم



 نب ركب يبأ ىلع ''”(ةيطبقلا نب ميهاربإب اوؤاج) :سنأ ثيدح (؟0)
 «ىرصص نب هللا ةبه نب نسحلا نب ملاس نع «هب انأو مئادلادبع نب دمحأ

 .ًافنآ مدقتملا هدئسن هيلع ًاعامس

 . هلمو

 ديعس نب ىيحي انث «هروصنم نب دمحم نب نمحرلادبع انثدح - <41“

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع « ىبأ ىنثدح «كارع نب مثيخ نع «ناطقلا

 . "”«ةقدص هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :لاق كيو ّيبنلا نع

 :لوألا نود فيطل وهو ةينامثلا نم يناثلا ءزجلا

 ًاعامس دمحم نب ىيحيو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ هب ينربخأ
 نب دمحأ ةنبا بئيزو «يلع تنب ةيدهو «نمحرلادبع نب ىسيعو ءامهيلع
 «ةزاجإ يناثلا «يتللا نب رمع نب هللادبع انأ :مهلك اولاق «يتءارقب ركش

 دمحم نب نيسحلا انأ «ساحللا نب دمحم نب دمحم انأ ءًاعامس نوقابلاو
 .(ح) ءجارسلا

 زاجأ دقو ءريخلا نب دومحم نب ميهاربإ انأ :ًاضيأ لوألا انخيش لاقو

 نبا نم هعمسو ءزازقلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ دهازلا يل

 انأ :الاق رابجلادبع نب كرابملا انأ ءفسوي نب قحلادبع انأ :لاق اذه ريخلا

 .كامسلا نب ورمع وبأ انأ «ناذاش نب يلع وبأ

 :ريبك وهو اهنم ثلاثلا ءزجلا نم لوألا فصنلا

 ءدعس نب دمحم نب ىيحيو «نمحرلادبع نب ىسيع هب ينربخأ

 ًاعضرتسم ناكو «ةرجهلا نم نامث ةنس ءةجحلا يذ ىف دلو كي هللا لوسر نباوه )١(
 موي تامو .كلام نب سنأ هعمو كك هللا لوسر هيلإ قلطني ناكو «ةنيدملا يلاوع يف
 لبق «ةرجهلا نم رشع ةنس «لوألا عيبر نم نولخ يلايل رشعل )1١/٠١( ءاثالثلا
 .(347 2585/4 يرابلا حتف) .رهشأ ةثالثب هو هللا لوسر ةافو

 )١1454(. ثيدح (45) باب ةاكزلا باتك (191) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ه8



 هللادبع وبأو .ةزمح نب ناميلسو «ىتءارقب نويحلاصلا ىلع تنيب ةيدهو

 01 قد 1 ِِع 1 01

 نب دمحم ىيبأ نب ىسيعو ؛ يطساولا دمحأ نب يلع نب دمحأ نب دمحم

 اجنملا وبأ انأ :اولاق ةزاجإ ركش نب دمحأ ةنبا بنيزو «يراغملا قازرلادبع

 وبأ انأ ءًاعامس نوقابلاو «ةثلاثلا يف رضاح يناثلاو «يتللا نب هللادبع
 بلاغ وبأ انأ ."”ىبرحلا ىلع نب هللادبع نب رمع صفح [ب/4١٠]
 نب ورمع وبأ انث «ناذاش نب نسحلا انأ ءراطعلا هللاديبع نب دمحم نب دمحم

 .كامسلا

 :هنمو «ًاثيدح نينامثو ةئام نم رثكأ فصنلا اذه ىفو

 انأ. .ءىسوم نب هللاديبع انث «مالس نب ينعي نسحلا انثدح - 464

 لاق :لاق هنع هللا ىضر ةفيذح نع «قيقش نع ءمصاع نع «ليئارسإ

 . "”«نيباذك ةعاسلا يدي نيب نإ» : هيلو هللا لوسر

 :نيأزج يف وهو ءاهنم عبارلا ءزجلا

 رفظملا وبأ انأ ءدادغب نم يرغشاكلا نامثع نب ميهاربإ انأبنأ :الاق ًاعامس

 انأ ءرابجلادبع نب كرابملا انأ ,يدغاكلا حلاص نب دمحم نب دمحأ

 . كامسلا نبا انث «ناذاش نب نسحلا

 :ليلقب ربكأ وأ ءيناثلا براقي ريغص وهو «سماخلا ءزجلا

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس ("575) ةنس دلو ء«هللا راخ بقلملا )١(

 )١4/( ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت «هريغو يتللا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(160/5؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو عبرأ

 ةفرعم) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا (08817) ةنس يفوت .«حلاصلا ئرقملا (0)

 ١/”097(. ةياهنلا ةياغو ١4١8/7 ءارقلا

 يفو (18575 - )٠١ ثيدح )١( باب ةرامإلا باتك )١497/8( يف ملسم هجرخأ (6)

 يف دازو (7977  م) ثيدح )١48( باب «ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (73778/4)

 .ةرمس نب رباج «مهورذحاف» :لوألا ثيدحلا

 هد



 «يلبنحلا رصن يبأ نب نامثعو .«يقسوجلا دمحأ نب ليلخ انأبنأ :الاق
 .يرسبلا نب نيسحلا انأ «ةدهش انتربخأ :اولاق نزاخلا نب ديعس نب دمحمو

 .(ح)

 انأ :لاق ,«؟”زرطملا نب ىلع نب كرابملا انأ :ًاضيأ ناخيشلا لاقو
 نب ىيحيو :«يبحرلا نب دمحم نب دمحأو ,""”لمعتسملا نامينب نب دمحأ

 «يراصنألا مالسلادبع نب دمحم انأ :ناميئنب نبا لاق «ينوطالقسلا فسوي
 نبا انأ :مهتثالث اولاق ءشيشخ نب ميركلادبع نب دمحم انأ :نارخآلا لاقو
 .كامسلا نبا انأ «ناذاش

 نبال توف اهنأل اهعمسن مل «تاقرو ثالث رادقم ءزجلا اذه رخآ يفو

 :اضيأ فيطل وهو ,ءسداسلا ءزجلا

 :رخآ ىلإ هلوأ نم وهو - هرثكأب ينربخأ

  (اهيلع لبقيلف يلصي مكدحأ ماق اذإ) ةريره يبأ ثيدح 7 606

 دمحأ نب ليعامسإ ردقلا اذهب انأ :لاق هيلع يتءارقب «بئاتلا يبأ نب هللادبع
 انأ «ناذاش نبا انأ ءشيشخ نب دمحم انأ ,فسوي نب قحلادبع انأ «يقارعلا
 .كامسلا نبا

 :نيأزج يف ريبك وهو «عباسلا ءزجلا

 هيلع ةءارق «يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينابرلا هب ينربخأ
 ايركز وبأو ءدمحأ سابعلا وبأ هوخأو ءآفرش هللا اهداز ىنمب عمسأ انأو
 نب يلع نسحلا وبأ انأ :اولاق ةزاجإ «يربطلا يلع نب دمحم نب ىيحي
 انأ «ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس «هيلع ًاعامس «يزيمجلا نبا هيقفلا هللا ةبه

 مما ريسلا) .زورهب نب دوعسم نب ذمحم ةمجرت يف يبهذلا هركذ )غ0(

 148/١(. عمجملا) يف ركذ (؟)

 هكا



 رادنب نب تباث يلاعملا وبأ انأ ءينوطالقسلا فسوي نب ىيحي ركاش وبأ
 .كامسلا نب نامثع انث «ناذاش [أ/,9١٠] نب نسحلا ىلع وبأ انأ «لاقبلا

 : هلمو

 «ليوطلا ديمح انأ ءمصاع نب يلع انأ ءرفعج نب ىيحي انثدح - 57

 ركب يبأ فلخ : 6 هللا لوسر ىلص) :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 ْ . '"9(دحاو بوث يف هنع هلل يضر

 نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انث ءرابجلادبع نب دمحأ انثدح - 5817

 نأل» : هّللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ

 امم يلإ بحأ ءربكأ هللاو .هللا الإ هلإ الو .هلل دمحلاو .هللا ناحبس لوقأ

 ."”(سمشلا هيلع تعلط'

 :اضيأ ريبك وهو «نماثلا ءزجلا

 ىجيندنبلا رمع نب هللادبع انأ :لوألا لاق «ةزاجإ ىبهذلا فسوي نب دمحمو

 نمحرلادبع نب هللا رصن انأ :الاق ًاعامس ىرصص نب ملاس انأ :يناثلاو ءًانذإ
 نبا انأ «ناذاش نب نسحلا انأ ءشيشخ نب ميركلادبع نب دمحم انأ ءزازقلا

 .كامسلا

© © © 

 قيرط نم (957) ثيدح )١81١( باب ةالصلا باتك )940/١"( ىف يذمرتلا هجرخأ )١(
 نب ىيحي هاور اذكهو «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «تباث نع ؛«ديمح

 «سنأ نع ءديمح نع دحاو ريغ هاور دقو «سنأ نع «تباث نع ءديمح نع «بويأ
 .حصأ وهف تباث نع هيف ركذ نمو «تباث نع :هيف اوركذي ملو

 ثيدح )٠١١( باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك )3١77/4( يف ملسم هجرخأ (؟)

 ثيدح )١78( باب تاوعدلا باتك (01/4  هالال/ه) يف يذمرتلاو «(7/5596)
 لمع باتك 2١4/6( ىربكلا) يف يئاسنلا ءحيحص نسح ثيدح اذه لاقو (880)
 )05/1١51/1(. ثيدح )١949( باب ةليللاو مويلا

 ةهكك



 ('7كامسلا نب ورمع يبأ يلامآ نم هيف رخآ ءزج 2
 (”7يتسطلا مركم نب دمصلادبعو 2)يدلخلا دمحم نب رفعجو

 مهنع ؟)زازرلا دواد نب دمحأ نب يلع ةياور 3

 وبأ انأ «يناذمهلا رفعج انأ ءًاعامس نمحرلادبع نب ىسيع هب ينربخأ

 . مهنع زازرلا دواد نبا انأ «يئثيثيرطلا يلع نب دمحأ انأ «يفلسلا رهاط

 )0غ(

00 

 :هيف يذلا كامسلا نبا ثيدح نمو

 «ةلظنح انث ءمصاع نب يلع انأ «ءبلاط يبأ نب ىيحي انثدح - 4

 يلامأ .(أ ١١57/ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ ةثالثلا يلامأ :يلشعرملا لاق
 نم (أ/ )1/484  ١٠١ ق (//88عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف ةخسن اهنم كامسلا نبا
 يلامأ امأ (ه507 خيراتب ءب/١7 - [/95١ق) هسفن عومجملا يفو «سماخلا نرقلا
 أ/و"# 2ق (6 عومجملا) نمض (يتسطلا ثيدح) مساب ةيرهاظلا يف ءزج اهنمف يتسطلا

 قئاقرلاو دهزلاو دئاوفلا) مساب ءزج اهنم يدلخلا يلامأو «عباسلا نرقلا نم (برةال -

 راد يفو «سداسلا نرقلا نم (ب/57 - أ#ب”) ق (1؛هعومجملا) نمض وهف (يثارملاو

 ىرخأو «نمثلا نرقلا نم (558 - 7848) ق «ثيدح )١684( مقرب ةيرصملا بتكلا

 ماع ةرهاقلا يف ةباحصلا راد يف عبط (ه61١خيراتب ءقا؟ «بر/؟0514) مقرب

 .(777 - ”ا"/١ سسؤملا عمجملا) .ديسلا يحتف يدجم قيقحتب (ه504١)

 خيش ثدحملا ةودقلا مامإلا «يدادغبلا مساق نب ريصن نب دمحم نب رفعج دمحم وبأ
 قزمي لهاج الإ اذه ام :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «بيطخلا هقثو «ةيفوصلا

 سلاجم يدنعو ء؛ملعلا ىلإ هجوحأ امف .لوهجم رمأ ىلع ضحيو ؛ةيوبنلا ثيداحألا
 088/١8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو نامث ("54) ةنس يفوت .هيلامأ نم
0 

 عقو يفلسلل نايورم نآزج هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ليكولا نيسحلا وب
 نيعبرأو تس (*45) ةنس نابعش يف يفوت ءزازلا هنع ثدح لاصتالاب امهدحأ انل
 .(ةههدوإلوه ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامثالثو

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو سمخ (*8) ةنس دلو .نسحلا وبأ
 عامسلا ريثك ناك :هللا همحر بيطخلا لاق ءريثكلا ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 يف تام .كامسلا يلامأ نم هلوصأ نم ًاءزج تدهاش ءوه ام قدصلا ىلإو خويشلاو
 .(594/117 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو ةرشع عست (419) ةنس لوألا عيبر

 ه1



 عوكرلا دعب ةادغلا يف تنق 4و هللا لوسر نأ) هنع هللا يضر سنأ نع
200 

 .  (وعدي

© © © 

 ("2سابعلا يبأ ءازجأ ٠"

 فورعملا يومألا نانس نب لقعم نب فسوي نب بوقعي نب دمحم

 ةئام هلو «ةئامثالثو نيعبرأو تس ةئس تام «هتقو ىف ايندلا دنسم ءمصألاب

 . هللا همحر «هممصل هظفل نم ثدحي ناكو لا الإ ةئس

 :('0هثيدح نم «ثلاثلا ءزجلاو «ىناثلا ءزجلا

 «يزاريشلا نب دمحم نب دمحم رصن وبأ امهب ينربخأ :ناريبك نآزج

 نم يدرورهسلا دمحم نب رمع صفح وبأ دهازلا انأبنأ :لاق هيلع ىتءارقب

 0 ةيومح نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انأ «'“"”يروارذورلا هللادبع

 مصاع نع )٠١٠١7( ثيدح (!) باب رتولا باتك (191 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .سنأ نع ةلظنح نع (797/ دنسملا) يف دمحأ مامإلا هجرخأو .سنأ لأس

 .هيلع فقأ مل (0)

 يف يفوتو ؛ةرجهلا نم (؟741) ةنس دلو «تقولا ةلحر رصعلا دنسم ثدحملا مامإلا (6)

 .(450 - 4ه8١/7 ريسلا) .("55/45/99)

 (مصألا دئاوف) ناونعي (أ/47 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (4)

 7/8١( عومجملا) نمض «ثلاثلاو يناثلا :نآزجلا هنم «ةيرهاظلا يف طوطخم ثيدحو

 )١41١- ق54١ يف (8/14 عومجملا) نمض يناثلا ءزجلا هنمو ١1986( - 119) قل

 عومجملا) يفو (98 - )7١ قا5١ يف (١١9/1عومجملا) نمض ثيدح دجويو (4

 (ه5- 48) ق9 يف (مصألا سابعلا يبأ نع ةاقتنملا دئاوفلا) ناونعب ءزج 4

 80/١". سسؤملا عمجملا

 لاق ءةرجهلا نم ةثامثالثو نيعستو سمخ (996) ةنس يف دلو «يرابذورلا يبهذلا دنع (5)

 هيوريش لاق ءاداتسإ مهالعأو ناذمه لهأ ربكأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 ىدامج يف تام «تيصو ةمشح اذ ًالضاف ًانقتم ًاقودص ناكو هنم تعمس :هللا همحر

 91/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعست )49٠( ةنس ةرخآلا

 هد:



 . مصألا سابعلا وبأ انث «"'”يسوطلا
 :ثلاثلا ءزجلا نمو

 نع «ءديلولا نب عاجش ردب وبأ انث «هللاديبع نب دمحم انثدح - 4

 تعمس :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةرمع نع ءدمحم نب ةثراح

 هيلع لوحي ىتح لام ىف [ب/94١٠] ةاكز ال» :لوقي 6# هللا لوسر

 نب نمحرلادبع انأ «ئرقملا بوقعي نب دمحم ًالصتم هانربخأو ؛"”«لوحلا
 نب نيسحلا وبأ انث «يفقثلا هللادبع وبأ انأ ءهظفاحلا رهاط وبأ انأ «يكم

 .هركذف هللاديبع نب دمحم انث «دمحأ نب نامثع انأ «نارشب

 لاقو «مهلك ةعامجلا هفعض «لاجرلا يبأ نبا وه :دمحم نب ةئثراح

 ليوعت الف «هدارفأ نم ةشئاع قيرط نم ثيدحلاو ."”كورتم :يئاسنلا هيف
 . هيلع
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 (7هثيدح نم رخآ ءزج - 4
 هنع ()ديح نب ركب يبأ ةياور

 «نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ةمالعلا ينابرلا انخيش هانربخأ
 ًاضيأ لوألا ىلعو ءهيلع ًاعامس رفظم نب مساقلاو ءهيلع يتءارقب

 لاق ءأنذإ يمجعلا نمحرلادبع نب دمحأو «ساحنلا ركب يبأ نب قاحسإو

 )١( ريسلا) .سودبع يرابذورلا ةمجرت يف ركذ 18//91(.

 ةشئاع نع )١9475( ثيدح (8) باب ةاكزلا باتك )011/١( يف هجام نبا هجرخأ (؟)

 )1١( باب ةاكزلا باتك )١/6( يف يذمرتلا هجرخأو .ًافوقوم دحاو ريغ هاورو :لاقو
 .رمع نبا نع )5791١( ثيدح

 .الا/ل :ص ءافعضلا (9)

 44/١١1”(. ريسلا) يف يبهذلا ظفاحلا هركذ (؟)

 ةئامثالثو نيثالثو نيتنثا (”7:5) ةنس دلو «يرهوجلا ديح نب دمحم نب ىلع نب دمحم (6)

 هانعمس مصألا نع ءروهشم ءزج هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عست )4١9( ةنس بجر يف يفوت ءايلاع

1/1" ). 

 همكم



 نب شيعي انأ :نوقابلا لاقو .هيلع ًاعامس «ميادلادبع نب دمحأ انأ :لوألا

 ىف ءاروضح ىمجعلا نباو ءاعامس قاحسإو «ةزاجإ مساقلا «يوحنلا يلع

 .«يعيطقلا دمحأ نب دمحم انأ :اضيأ ركاسع نب مساقلا لاقو «ةيناثلا

 «بيطخلا دمحأ نب هللادبع انأ :مهتعبرأ اولاق ''”يراتكلا حتفلا يبأ نب يلعو

 روصنم دمحأ وبأ انأ ءًاعامس :نورخآلاو «ةزاجإ :ميادلادبع نبا لاق

 انث ءديح نب يلع نب دمحم ركب وبأ يدج انث .'"'ديح نب دمحم نب ركب

 عامسلاب ريثكلا ءاذه مصألا سابعلا يبأ ثيدح نم يل عقو دقو ءمصألا

 ىلعأ نمو :«"””يعفاشلا مامإلا دنسم ةياور هقيرط نم مدقتو «ًايلاع لصتملا
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 (©يلالهلا ةنيبع نب نايفس مامإلا ثيدح نم ءزج - 9
 هنع يزورملا ايركز نع هتباور

 )١( ريسلا) .يعيطقلا ةمجرت يف هركذ 5#/١١(.

 هدج نم عمس ؛«نيمألا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءرجاتلا (9)
 نيعستو عبرأ (444) ةنس لاوش يف تام ءهريغو لصوملا بيطخ هنع ثدح ةدعو

 141/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 .(يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأ ثيدح نم دنسملا - 5) رظنا (6)

 مقرب ديهش يف طوطخم (أ/١١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (5)

 11/١8( عومجملا) نمض ةيرهاظلا يفو (ه444) خيراتب (ب/4 - أ/)) ق (1/645)
 -//05) ق (7/؟؟عومجملا) يف و «ءسداسلا نرقلا نم (ب/ا٠0 -1/57) ق ٠

 (ه47838) خيراتب (ب/ثه 1/84) ق (50عومجملا) يفو ءسداسلا نرقلا نم 084

 نرقلا نم (ب/7١٠ - 8//1) ق «يئاطلا برح نب يلع ةياورب (57عومجملا) يفو
 مقرب اهيفو «عباسلا نرقلا نم (أ/ل6١ أ/ة4) ق (ة م1١ عومجملا)و .«سداسلا

 يف (18#1 )2١550. مقرب ةرهاقلا يفو (هه١1) خيراتب (ق5) ءماع (4544)

 (ه470١) ماع جرخلاب رانملا راد يف ءهنع يزورملا ايركز ةياورب عبط «عيماجم

 .(547/5 2795/١ سسؤملا عمجملا) .نايوصلا نمحرلادبع نب دمحأ قيقحتب

2>» 



 نب دمحأو «نويساقن يناثلاو ىنمب لوألا ءامهيلع يتءارقب «ةزمح نب ناميلس

 نب ميهاربإو ءيسلابلا نب يلع نب دمحمو ء«ناورم نب ناميلس
 دبعو ءرجاتلا دمحم نب يلع نب ميهاربإو «يزاريشلا نب نمحرلادبع
 ءقشمدب مهضعب ىلع ًاعامسو يتءارقب «ةملسم نب ىيحي نب ميحرلا
 ىلولادبع نب نمحرلا دبعو «بئاتلا ىنأ نب نيسحلا انبا هللادبعو ليعامسإو

 انأ نأ :نالدألا لاق «ةبيبطلا ةعلقب لوألاو ءًاضيأ مهيلع يتءارقن «ينادليلا
 : مهدعب نيذلا ةسمخلا لاقو ؛هيلع ًاعامس «يمخللا هللا ةبه نب يلع

 دوق ًاروضح ةملسم نباو «يسلابلا يواخسلا دمحم نب يلع ةمّالعلا

 ءًاعامس ىشرقلا [أ/١٠١١7] ىلع نب نامثع انأ :نورخآلا ةثالثلا لاقو ءًاعامس
 انأ :اغيأ ن ناميلس انخيش لاقو «ةزاجإ يواخسلا انأ :ًاضيأ ينادليلا لاقو

 دبعو «يواخسلا يلعو ءرفاط نب باهولا دبعو ءزيزعلادبع نب ىسيع
 «بساحلا نب يكم نب نمحرلا دبعو «يواسلا فسويو «ليفطلا نب ميحرلا
 .(ح) ؛يلإ مهباتك يف

 نب ركب وبأو «يتءارقب قرشم نب ركب يبأ نب دمحم ينربخأو
 نب دمحأ ةنبا بنيزو «مالسلادبع نب ىيحي ةئنا بنيزو «يضرلا نب دمحم
 ةعبرألا لاق ءمهيلع ًاعامس «يدزألا رمع نب دمحم نب يلعو «ميحرلادبع

 نبا انأ :ريخألاو ءًاضيأ لوألا لاقو_ءىكم نب نمحرلادبع انأ :نولوألا

 انأ :مهلك اولاق ءجاور نباو يواخسلا انأبنأ :ًاضيأ لوألا لاقو «يزيمجلا
 انأ ءًاعامس نوقابلا ةينامثلاو «ةزاجإ :يشرقلا لاق «ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا

 انث ءيريحلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ انأ ءنالع نب روصنم نب يكم

 ةنييع نب نايفس انث «يزورملا ىيحي نب ايركز انث ءمصألا بوقعي نب دمحم
 .هركذف

 : هنمو

 يبأ نع نس | ىنعي  قاحسإ أ .ةنئييع نب نايفس انثدلح 6

 ذخأ اذإ لوقي كي نينلا تحبس :لوقي هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا عمس

 تضوف كيلإو « يهجو تهجو كيلإو «يسفن تملسأ كيلإ مهللا» : هعجضم

 مكا/



 الإ كنم أجنم الو أجلم ال «ةبهرو ةبغر ءيرهظ تأجلأ كيلإو .يرمأ
 «تلسرأ يذلا - كيبن وأ كلوسربو «تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ «كيلإ

 . «ةرطفلا ىلع تام تام نإف

 امهالك ؛“"”ةبيتق نع «يئاسنلاو «©"”رمع ىبأ نبا.نع ءيذمرتلا هاور

 نبا ثيدح نم يراخبلا هجرخأو ءًايلاع امهل ًالدب عقوف «ةنييع نبا نع
 .؟؟”يسلايطلا دواد يبأ ثيدح نم ملسمو «يروثلا نايقس نع 2 ؟9كرابملا

 ايلاع عقوف «ءاربلا نع «ةديبع نب دعس نع ءروصنم نع امهالك «ةبعش نع

 نع ؛هيبأ نع «ئرقملا نب دمحم نع ءًاضيأ يئاسنلا هجرخأو ءًادج امهنع

 قاحبسإ يبأ نع ءداهلا نبا نع «ميهاربإ نع ديعس نع ءورمع نب نامثع
 .ةنملا هللو «يئاسنلا نم هوعمس يخويش نأكف :2'””يعيبسلا
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 هيقفلا نسحلا نب ناملس نب دمحأ 22ركب يبأ ءازجأ 2 1
 نيعبرأو نامث ةنس ةجحلا يذ يف تام «داجنلاب فورعملا

 ("9ةئامثالثو

 )١( باب تاوعدلا باتك (4548/6) يف )١5( ثيدح )68454,

 )١15/1٠١515(. ثيدح )١85( باب «ةليللاو مويلا لمع باتك /١94( 5) ىربكلا يف (؟)

 .(1417) ثيدح (/8) باب ءوضولا باتك (28 ص) يف ()

 )!8  ثيدح )١19( باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك /3١87( 4) يف (54)

 .(؟

 )4/1٠١5١9(. ثيدح )١85( باب ةليللاو مويلا لمع )١1417/5( ىربكلا يف ()

 يف ةفيلخ يجاحو (ب/09 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 نينمؤملا ريمأ دنسم) مساب ةيرهاظلا يف طوطخم وهو ١1784/1( نوئظلا فشك)

 .سداسلا نرقلا نم (أ/57١ -1/128) ق (44/١١عومجملا) نمض (باطخلا نب رمع

 ١1١4/١(. سسؤملا عمجملا)

 .كلذك وهو (0



 :لاق ًاعامسو ةءارق ةرم ريغ ءراجحلا بلاط ىبأ نب دمحأ هب ىنربخأ
 بجنألاو «هيلع ًاعامس «ىتللا نب رمع نب [ب/١١١] هللادبع اجنملا وبأ انأ
 نب ىقابلادبع نب دمحم انأ :اولاق ةزاجإ كابسلا نب دمحمو .ىمامحلا
 نب دمحأو ءاعامس 2”بويأ نب نيسحلا نب ىلع انأ «هيلع ًاعامس «يطبلا

 .(ح) ةزاجإ نوريخ نب نسحلا

 ًاعامس «لمعتسملا رمع نب نامينب نب دمحأ انأ :ًاضيأ ىتللا نبا لاقو
 نب دمحأ نب نسحلا انأ :مهتئالث اولاق «ينالقابلا نسحلا نب دمحم انأ «هيلع
 ,'"'يفوصلا رفعج نب عاجش ثيدح نم ةعطق هرخآ يفو ءداجنلا انأ «ناذاش
 .اضيأ هنع ناذاش نب يلع يبأ ةياور هخويش نع

 : هلمو

 «ةملسم نب هللادبع انث «قاحسإ نب ليعامسإ انث ءداجنلا انثدح - 0١

 هنع هللا يضر رمع نأ ءرمع نبا نع عفان نع ,”رمع نب هللادبع انث

 «أضوت اذإ .معنا :لاق «.؟بنج وهو اندحأ مانيأ هللا لوسر اي :لاق

 نب ركب وبأو «ةيدهو «ةزمح نب ناميلس ءلجرب اذه نم ىلعأ هانربخأو
 دبعو «ةنحسلا نب دمحأو «يلاعم نب ىسيعو «موتكم نب ليعامسإو ءدمحأ

 «يديبزلا نب نيسحلا انأ :نالوألا لاق ءركش تنب بنيزو «ةيميت نب دحألا

 يتللا نبا انأ :نوقابلاو «يديبزلا نبا انأ :ثلاثلاو «يتللا نب هللادبعو

 .هدحو

 لوق ىيبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع )4٠١( ةنس دلو «يبتارملا نسحلا وبأ )١(
 لاق «مهيزيمتمو نييدادغبلا رايخ نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناعمسلا دعس يبأ
 هتياور يف ةقث عامسلا حيحص ناك :لاقف هنع ًاعاجس تلأس :هللا همحر يفلسلا

 ١58/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيعستو نيتنثا (4947) ةنس تام ءهنم تعمس

 ًايلاع هثيدح ىور نم رخآ :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «قارولا سراوفلا وبأ (*)
 نم ةئامثالثو نيسمخو ثالث (80) ةنس ىفوت ءداجنلا ءزج ىف راجحلا باهشلا
 8/1١5*(. ١ ريسلا) .ةرجهلا

 .يرمعلا (9
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 هن عفان نع ءدعس نب ثيللا انث «ىسوم نب ءالعلا انث ؛يعينملا مساقلا

 .ًايلاع هل الدب عقوف ءهب ''"ثيللا نع «ةبيتق نع «يراخبلا هاور
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 (؟9لوألا ءزجلا - 5657

 داجنلا جاحلا دئاوف نم

 انأ «"”يئارذابلا دمحم نب كرابملا انأ :لاق ةباتك ,نجوي نب نيسحلا
 .داجنلا انث «ناذاش نبا انأ «'؟*”طانحلا زيزعلادبع نب دمحم
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 هثيدح نم ءزج -
 (7مجارتلا ءزجب فرعي

 «ءىطساولا تنب ءاهقفلا تسو ءدعس نب نب ىيحي هب ينربخأ

 )١( ثيدح (؟5) باب لسغلا باتك (١53ص) يف )5817(.
 فنصملا هركذ :يلشعرملا لاق ؛«جاحلا دئاوف نم يناثلا ءزجلا رجح نبا ظفاحلا ركذ (0)

 50/١". سسؤملا عمجملا .(أ/7١1 سرهفملا مجعملا) يف

 يف يفوت «فيعض حلاص خيش هنأ هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لقن ؛مراكملا وبأ (

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو عبس ةنس «ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا 007/6/)
 444/7١(. ريسلا)

 144/1١9(. ريسلا) ..يخماكلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ ةمجرت يف يبهذلا هركذ (1)

 مساب ةيرهاظلا يف وهو (ب/8١٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ()
 نرقلا نم (ب/714 -[/508) ىق (17/61عومجملا) نمض (داجنلا ركب يبأل ثيدح)
 عمجملا) .ه84ا/8 ةنس بتك (أ/١٠؟ -[/88) ىق ١١١9( عومجملا) نمضو «سداسلا
 .(1١"ه/١ سسؤملا

 ماع



 وبأو «مهيلع ًاعامس ءدمحأ نب ركب يبأ انخيش نبا دمحمو «يلحاصلا

 «نايسدقملا ركب ىبأ نب نمحرلادبع تنب ةبيبحو «ىضرلا دمحم نب ركب

 ًاعامس «مئادلادبع نب دمحأ يدج انأ :ركب ىبأ نب دمحم لاق ىتءارقب

 .(ح) «ةزاجإ ليتاش نبا اجن نب هللاديبع انأ «هيلع

 :دعس نباو يه تلاقو «يميخلا نب فيطللادبع نب يلع انأ :ًاضيأ ءاهقفلا

 .«يديسلا نب دمحمو ,'”””ىفوصلا فيطللادبع نب نمحرلادبع ًاضيأ انأبنأ

 نب هللا ةبهو «'””يقيلاوجلا دمحأ نب بوهومو «خلطف نب دمحمو «؟*”رفاسم

 .(ح) «هيلع ًاعامس ليتاش نبا انأ :مهتعست اولاق «يماودلا

 نب دمحأ نب روصنم انأ :ءاهقفلا تسو دعس نبا  ىنعأ - ًاضيأ الاقو

 «فالعلا نب دمحم نب يلع انأ 20 يضخ نب دمحم نب كرابملا انأ «نكسلا

 .يرصحلاب فورعملا ينادمهلا جرفلا يبأ نب يلع نب دمحم نب رصن نب دمحم وه )١(

 .(١/15١عفار نبال تايفولا ةيشاح) رظنا

 يفوت ءدانسإلا ولع هيلإ ىهتنا «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو عست (0949) ةنس دلو (؟)

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو عبس (191) ةنس «ةدعقلا يذ يف
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 عسات (59194/9/4) يف يفوت ءطرفملا ءاكذلاب نيفوصوملا دحأ «يلبنحلا يكبلعبلا ()

 .(507/ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو عست ةنس «ناضمر

 «يلبنحلا يجزألا يدادغبلا ليمج نب رفاسم نب ديعس نب فسوي ني دمحم هللادبع وبأ (4)

 (؟5*/؟ةلبانحلا تاقبط ليذ) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو نيتنثا (587) ةنس ىفوت

 .(”0/8 :ص دمحأل جهنملاو
 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو تس (4755) ةنس دلو ءهروصنم وبأ ()

 وحنلا يف مامإ :هللا همحر يناعمسلا لاق «ريثكلا خسنو ةدم هسفنب بلط :هيلعو انيلع

 عاشو فيناصتلا فنص «عرو ةقث وهو عربو همزالو ءايركز يبأ ىلع بدألا أرق ةغللاو
 89/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأ (040) ةنس مرحملا يف تام ءهركذ

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ثالث (48) ةنس دلو ءزازبلا بلاط وبأ (؟)

 نبا لاق ءًارارم هتاعومسم رثكأب ثدحو هثيدح ىف كروب :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 -ًاقودص ناكو ناسحلا لوصألا لصح ًاليصحتو ةباتكو ًاعامس نيرثكملا نم ناك :راجنلا

 هالا



 مساقلا وبأ انأ :الاق ينالقابلا نب نسحلا نب دمحم انأ :ليتاش نبا لاقو

 .(ح) «داجنلا نب ركب وبأ انأ «نارشب نب دمحم نب كلملادبع

 نب قاحسإ نب نمحرلادبع هب انأبنأ :ًاضيأ دعس نبا لاقو

 .(ح) .فلد نب زيزعلا دبعو 2''”يقيلاوجلا

 نب نيسح نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ ًاضيأ هب ينربخأو

 انأ :لوألا لاق «ةزاجإ يلبرإلا فسوي نب دمحمو .'”ينيزاوملا

 اولاق ءىرصص نب ملاس انأ :يناثلاو ءيسدقملا ميهاربإ نب نمحرلادبع

 .مدقتملا هدنسب ليتاش نب هللاديبع انأ :اضيأ مهتعبرأ

 قل

00 

 يف
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 (9سلاجم ةعبرأ هيف ءزج 6
 اذه داجنلا ىلامأ نم

 سلجملابو «ةءارقو ًاعامس ؛ملسملا نب دمحم تنب ةشئاع هب ينربخأ

 يذ نم رشع ثلاث 1 يف تام ءهمهف ءوسو ملعلاب هتفرعم ةلق عم

 .(441ا//١5 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو نيتنثا ةنس «ةجحلا

 نيتسو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس «بجر نم رشع يناثلا (0887 - )١5///1 يف دلو ركب وبأ

 يف تام «نيدلاو لضفلاب روهشم تيب نم وهو «ةرجهلا نم ةئامسمخو

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو تس ةنس ءةجحلا يذ نم رشع يناثلا /1)

 2 .(0397ةلمكتلا)
 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع سمخ )5١6( ةنس دلو «يملسلا رفعج وبأ

 ءاتوم نمحرلادبع ءاهبلاو يرصص نبا نع ثدح نم رخآ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 يذ فصتنم يف تام .دهزتو فاقوألاو ربلاو جحلا يف اهقفنأف ةلئاط ةمعن ثرو

 .(7710//؟ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نامث )07١8( ةنس ةجحلا

 اهنم دجوي هيلامأو (ب/58١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق

 (ه/١6 عومجملا نمض (داجنلا يلامأ) ناونعي «ةيرهاظلا يف ةطوطخم سلاجم ةسمخ
 (أ/350١/  ب/150١) قا (1١؟/44 عومجملا) نمض سلجمو (08 4# ق١
 600/١. سسؤملا عمجملا -١5(. 17) ق4 يف 7/٠١5( عومجملا) نمض سلجمو

 هالك



 ركب يبأ نب دمحم انأ :الاق يتءارقب «يراجنسلا يلع نب دمحم ءاهنم عبارلا
 ةياور يف لاق «يفلسلا رهاظ وبأ ظفاحلا انأبنأ :لاق هيلع ًاعامس .«ىخلبلا
 نب دمحم نب دمحم انأ «يثيثيرطلا يلع نب دمحأ اهلك اهب انأ :ةشئاع

 .(ح) ءداجنلا ركب وبأ انأ ءدلخم

 نبا انأ ءيرسبلا نب نيسحلا انا :يراجنسلا ةياور يف يفلسلا لاقو

 .داجنلا انث ءدلخم
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 دمحم ىبأ ءازجأ 3٠"

 تام «لدعملا يناسارخلا زيزعلادبع نب ميهاربإ نب قاحسإ نب هللادبع
 وهو ؛غ كك نماثلا ءزجلا :اهنمف , اهنمف 7" ةثامئالثو نيعبرأو عست ةنس ءبجر رهش يف

 هلوأ نم ةعطق ىوس هب ينربخأ هل “ "يرصبلا رمع ءاقتناب «مخض ءزج

 نب دمحأ انأ «يطبلا نب يقابلادبع نب دمحم «هنم ردقلا اذهب انأ «ةزاجإ

 . يناسارخلا هللادبع انأ «ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انأ َن دوريخ

 :(7رشاعلا ءزجلا

 لصأ نم هتأرق ءديفم مخض ءزج وهو ءًاضيأ يرصبلا رمع ءاقتناب
 رصن يبأ خيشلا ىلع .«يناسارخلا نع هبتك «هيوقزر نبا طخب «قيتع

 نب هللادبع انأ «يدرورهسلا دمحم نب رمع انأبنأ :لاق يزاريشلا نب دمحم

 هلو ريثكلا ىورو ءريثك قلخ نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .يوغبلا ()

 ةنس يف يفوت «نيل هيف لاقف ءهنع ىنطقرادلا تلأس :ةزمح لاق «ىورت ةروهشم ءازجأ

 00 1 .(16/"04 ريسلا) .(*9)

 سسؤملا عمجملا .(ب/9١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 ةقففل

 ١6/"604(. ريسلا) .كلذك وهو (0)

 594/١(. سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (5)

 ها/'"؟



 انأ «ناذاش نبا انأ ءنوريخ نب نسحلا نب دمحأ انأ «ةفيزخب فورعملا دعس

 . يناسارخلا

 :هولت رشع يداحلا ءزحجلا

 ءءاهقفلا تسو .«يدججبلا دمحمو [ب/١١١] دعس نب ىيحي هب ينربخأ

 نب دمحم انأ «يطيبقلا نب فيطللادبع انأبنأ :اولاق ءاعيمج مهيلع يتءارقب

 .يناسارخلا انأ «ناذاش نبا انأ ءنوريخ نبا انأ «يطبلا

 :(')اهنم رشع ثلاثلا ءزجلا

 «بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع هب ينربخأ : ًاضيأ روكذملا ءاقتناب

 ءرونلا نب ركب يبأ نب دمحم انأ :لاق ركب يبأ نب دمحم انأ :لاق يتءارقب

 ىلع نب دمحأ انأ «ةزاجإ ىفلسلا رهاط ىبأ ظفاحلا نع ءهيلع اعامس

 .يناسارخلا انا ناذاش نبا انأ ءهلصأ نم يئثيثيرطلا

 :مدقتملا دنسلاب ءروكذملا رشاعلا ءرجلا نمو

 ديعس نب ىيحي انث ءروصنم نب دمحم نب نمحرلادبع انثدح 2 267

 :لوقي بيسملا نب ديعس تعمس «يراصنألا ديعس نب ىيحي انث «ناطقلا

 نب يلع انأ « يتءارقب ةزمح نب ناميلس ًالصتم هانربخأو (دحأ موي هيوبأ

 .هركذف «يناسارخلا دمحم وبأ انث «يكزملا ميهاربإ

 .ًايلاع الدب عقوف كلوب ناطقلا ىيحي نع .ءددسم نع يراخبلا هاور
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 .(509/؟ سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ )١(

 .(5085) ثيدح )١8( باب يزاغملا باتك (88868ص) يف (؟)

 هال ؛



 نيسحلا يبأ ظفاحلا ءازجأ "5

 .(ةئامثالثو نيسمخو ىدحإ ةنس تام «عناق نب يقابلا دبع

 :هثيدح نم ريبكلا لوألا ءرجلا
 يبأ نب دمحأ ءامهنم لوألاب ينربخأ :نآزج وهو «يرصبلا رمع ءاقتنا

 نب ىلع انأ «رطبلا نب دمحم انأ ءًانذإ ىمامحلا بجنألا نع «بلاط

 . عناق نب ىقايلادبع انأ «نارشب نب كلملادبع انأ «بويأ نب نيسحلا

 نب بويأ نب دمحم هللادبع ىبأ ىلع هتأرق امهنم «'"”ىناثلا ءزجلاو

 ظفاحلا نع ؛هيلع ًاعامس «يشرقلا يلع نب نامثع انأ :لاق "”بيقنلا يلع

 «نارشب نب كلملادبع انأ «ينالقابلا نسحلا نب دمحم انأ «ىفلسلا رهاط ىبأ

 . عناق نبا انأ

 :هلوأو هل (7ةباحصلا مجعم باتك نم ثلاثلا ءزجلا

 :هرخآو (طاونأ تاذ انل لعجا) ىثيللا دقاو ىبأ ثيدح _ 758*

 نب ركب وبأ ءءزجلا اذهب ينربخأ (تاوخأب كمسج حص) - 4

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو سمخ (؟568) ةنس دلو «يومألا )١(

 :هللا همحر يناقربلا لاق «هب ًاريصب ثيدحلا ريثك ةلحرلا عساو ناك :هيلعو انيلع
 .ةرجهلا نم )8١1*( ةنس لاوش يف يفوت ء«فيعض يدنع وهو هنوقثوي نويدادغبلا

 075/1١6(. ريسلا)

 4875/١(. سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (؟)

 نيسمخو نيتنثا (1901) ةنس يف دلو ؛ةيماشلاو عبسلا بيقن يقشمدلا هللادبع وبأ (6)

 «ةنامأو عضاوتو نيد هيف :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبس (91) ةنس بجر يف تام

 .( ١

 نب نيسحلا يبأ مجعم) ناونعب (سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (:4)

 خيراتب ,«ق )١98 يف (49؟)رقب (يليربوك) يف طوطخم ةباحصلا مجعم وهو (عناق

 (براله -1/58) ق (9/15 عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف لوألا ءزجلا هنمو (ه4514)

 01/١”(. سسؤملا عمجملا) .سماخلا نرقلا نم وهو «ةئيس هتلاحو

 هاله



 انأ ءهيلع ًاعامس .2"”يقشمدلا فوحلا يبأ نب ملسملا نب دمحم نب يكم
 ءدقانلا نب دوعسم نب دمحأ انأبنأ ؛ةملسم نب جرفملا نب دمحأ
 انأ :اولاق فالعلا نب ىلع نب دمحمو ؛ىئارسجابلا ىنغلادبع نب دمحأو

 انث .ىمامحلا رمع نب دمحأ نب ىلع انأ .فالعلا نب دمحم نب ىلع
 ْ ْ . عناق نبا

 : هلمو

 انث ءحلاص نب هللادبع انث [أ/7١١] زازخلا يلع نب دمحأ انثلح 0 6

 نأ ء.هدج نع ءهمعو هيبأ نع .دلاخ نب ةمركع نع «ةملس نب دامح

 اذإو ءاهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب نوعاطلا ناك اذإ» :لاق هيلو ّيبنلا
 ماشه نب ثراحلا هدج مسا :عناق نبا لاق « ””اهومدقت الف اهب اونوكت مل 8. . . +9 - ) 6 4 0-0 .٠

 , 77 هنع هللا يضر يموزخمل |
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 دمحم يبأ ثيدح نم ,(”7يناثلاو لوألا 9 "5
 (”يهكافلا قاحسإ نب دمحم نب هلادبع

 يبأ نب ايركز نب دمحأ نب هللادبع ىيحي يبأ نع «هتياور نم امهلكو

 :لاقو ءاعامس يبهذلا هل ركذ ءةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عست (8"58) ةنس دلو )١(

 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ )097/951١( ةنس «ءرخآلا عيبر يف يفوت

 .(١47/؟ خويشلا

 .هذج نع .همعو هيبأ نع ةمركع نع #/1١5( دنسملا) يف دمحأ مامإلا هجرخأ قفإ

 .(410/9) ثيدح (94) باب ءايبنألا ثيداحأ باتك ©١6"( :ص) يف يراخبلا هجرخأ

 188/١(. ةباحصلا مجعم) رظنا قفز

 «يهكافلا ثيدح) ناونعب (أ/55١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (4)

 .449/؟ سسؤملا عمجملا .(ةرسم يبأ نبا نع

 ثدح نم رخآ ناكف ةرسم يبأ نب ىيحي ابأ عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ()
 44/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ("87) ةنس يفوت .ةكم رابخأ يف فيناصت هل ءهنع

 هالك



 نيسمخو ثالث ةنس ءاذه ىهكافلا ةافو تناكو ءهخويش نع لدول

 . ةئامثالثو

 انأ :لاق «ىبهذلا ظفاحلا ةءارقب «ةرشع ىدحإ ةئنس ءعمسأ انأو هيلع ةءارق

 دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا انأ ءًاعامس ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع مساقلا وبأ

 نب دمحم رساي وبأو «يثيثيرطلا يلع نب دمحأ ركب وبأ امهب انأ :لاق يفلسلا

 نسحلا نب دمحم بلاغ وبأ ًاضيأ لوألا ءزجلابو ءطايخلا زيزعلادبع
 .نايب نب دمحأ نب يلع مساقلا وبأو ,'"”يجركلا

 نب دمحم نب كلملادبع انأ :مهتتس اولاق «طايخلا دمحأ نب دمحم روصنم

 . ىهكافلا انأ «نارشب

 :لوآلا ءزجلا نمو
 ابأ - ينعي  ئرقملا انث «ةرسم ىبأ نب ىيحي وبأ انثدح 9 5

 يبأ نع «هيبأ نع «نالجع نبا نع «بويأ يبأ نب ديعس انث «نمحرلادبع

 ءاريش ضرألا نم ذخأ نم» :لاق 2 هّللأ لوسر نع 2( هنع هللا يضر ةريره

 . "7(نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقوط

 :يناثلا ءزجلا نمو
 نباو ةويح انأ «ئرقملا نمحرلادبع وبأ انث «ءىيحي وبأ انثدح "17

 وبأ هنع ثدح «ءدنسملا ثدحملا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ,يكملا )١(

 نيعبسو عست (7179) ةنس ىلوألا ىدامج يف ةكمب يفوت «نورخآو يهكافلا دمحم

 .(57:؟/7١ ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو

 .(80/؟ ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخ (800) ةنس رخآلا عيبر يف يفوت «ينالقابلا (؟)

 هجرخأ .ةريره يبأ نع نالجع نبا نع (7/5#4 دنسملا) يف دمحأ مامإلا هجرخأ (5)

 نع ريرج نع )1١41 - ١1515( ثيدح (*0) باب ةاقاسملا باتك )١1771/8( يف ملسم

 .ةريره يبأ نع ( يبأ

 هال



 :لاق يلبحلا نمحرلادبع ابأ عمس هنأ «ينالوخلا يناه وبأ انأ :الاق ةعيهل
 6 هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع تعمس

 نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق ريداقملا َّلجو َّرع هللا ردق) :لوقي
 . (ةنس فلأ

 نود «ئرقملا نمح رلادبع يبأ ثيدح نم يئاسنلاو ."”ولسم هاور

 .ًايلاع امهل الدب عقوف .'"”ةعيهل نبا ركذ
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 ركب يبأ ثيدح نم ()يناثلاو لوألا 2 "5
 رادنبلا يرابنألا مثيهلا نب رفعج نب دمحم

 نبا ةافو تناكو ءنامخض نآزج امهو .ءهل يرصبلا رمع ءاقتنا

 .ةثامثالثو نيتس ةنس [ب/7١١] اذه يرابنألا

 «يفنحلا يدمآلا قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ امهب ينربخأ

 يقشمدلا ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلا انأ :لاق ةرم ريغ هيلع ًاعامس
 نب دوعسم نسحلا وبأو «ىنازارلا ءاجرلا ىبأ نب ليلخ ديعس وبأ انأ ءاعامس
 وبأ انأ ءدادحلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ انأ :الاق دمحم نب.روصنم يبأ
 .يرابنألا نب ركب وبأ انأ ءظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن

 : نيأزجلا نيذه نمو

 )1١( يف )5١44/4( ثيدح (؟) باب ردقلا باتك )١5  75617(.

 ةخسن يف هلعلف (51/1”7ةفحتلا) يف يزملا هركذي ملو «ىرغصلا الو ىربكلا يف سيل (0
 .انلصت مل ىرخأ

 سسؤملا عمجملا) .مئثيهلا يبأ نب ركب يبأ ثيدح نم ريبكلا لوألا :رجح نبا لاق ()
 نع ةمولعم دروي ملو «ريبكو ريغص هثيدح نم نايقتنم هل :يلشعرملا لاق 7١

 .(١/57١عمجملا) .ريبكلا

 هام



 (!)امهثيداحأ نم ىقتنم ريغص ءزج 9 4

 نب نسحلا يلع وبأ انأ ءًاعامس يتللا نب رمع نب هللادبع انأ :الاق سدقلاب
 ركب وبأ انأ «ينالقابلا نسحلا نب دمحم بلاغ وب أ انأ ء" لكوتملا نب رفعج

 :ًاعيمج نيدانسإلاب ءزجلا اذه نمو

 .. ليبنلا ينعي  مصاع وبأ انث «ماوعلا يبأ نبا انثئدح 7 4

 ءهتلحار ىلع فاط 8 ّئيبنلا تيأر) :لاق ليفطلا وبأ ىنثدح .فورعم

 . ””(هتلحار ىلع ةورملاو افصلا نيب فاطف جرخ مث ءهنجحمب ناكرألا ملتسي

 «نالجع نب دمحم انث ءمصاع وبأ انث ماوعلا يبأ نبا انثدح 7 48

 يبص ءاكب عمس هولي ّيبنلا نأ) :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءهيبأ نع

 . 4”( هتالص ففخف ءةالصلا يف وهو
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 دمحم يبأ ءازجأ 6

 ىيحي نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ حيرش يبأ نب نمحرلا دبع

 يف طوطخم وهو (ب/55١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 (أ/5” )1/١- ىق (/هعرمجم)و (أ/5 -أ/١) ق (4/14 عومجملا) ةيرهاظلا
 505/١. سسؤملا عمجملا .0أ/518 - )5١١/[ ق (44 عومجملا)و (ب/179١/[190)و

 بدألاب ةفرعم هل :امهيلعو انيلع هللا ةمحر ىناعمسلا لوق يبهذلا لقن ءيمشاهلا (0)

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو ثالث (088) ةنس ىفوت ءًاحلاص ناكو رعشلاو
 1 .("خ5//١1 ريسلا)

 وبأو )01”  ١578(. ثيدح (47) باب جحلا باتك (997/5) يف ملسم هجرخأ ()
 .(181/4) ثيدح (49) باب كسانملا باتك (157/0) يف دواد

 . سنأ نع )١8/( ثيدح (56) باب ناذألا باتك ١475( :ص) يف يراخبلا هجرخأ قف

 .سنأ نع (478 - 1917) ثيدح ("9/) باب ةالصلا باتك )4/١”( يف ملسمو

 ها 4



 نيعستو نيتنثا ةنس تام «هنامز يف ناسارخ دنسم ؛«يورهلا يرابنألا

 , 30ةنس نونامثو سمخ هلو رفص ىف «ةئامثالثو

 هثيدح نم 2)ةئاملاب فورعملا ءزجلا

 لضفلا وبأ انخيش هب ينربخأ ءًاثيدح نوتسو فين هيفو «باوبألا ىلع
 تاكربلا وبأو ءفسوي نب ليعامسإ ادفلا وبأو «مكاحلا ةزمح نب ناميلس

 ايركز وبأو «نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأو «مساقلا يبأ نب دحألادبع

 ءاعامسو يتءارقب بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا وبأو ءدمحم نب ىيحي

 يبأ نب ميهاربإو «يلبرإلا فسوي نب دمحمو ءنوراه نب دمحم نب يلعو
 دمحم يبأ نب ىسيعو ؛يركاسعلا هللا رصن نب ليعامسإو ؛يمرخملا نسحلا
 لاق «يتللا نب رمع نب هللادبع اجنملا وبأ انأ :مهلك اولاق «ةزاجإ يراغملا

 نباو دحألادبع لاقو ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإ :بلاط يبأ نباو ىيحي
 انأبنأ :ًاضيأ ناميلس انخيش لاقو ءًاعامس :نوقابلاو ء«ًاروضح :هللا رصن

 ىسيع نب لوألادبع [أ/7١١] تقولا وبأ انأ :الاق ىبلعلا ىيحي نب ايركز

 يبأ نب دمحم وبأ انأ ءيليضفلا ىيحي نب ليضفلا مصاع وبأ انأ ءاعامس
 . حيرش

 : هلمو

 انأ ءدعجلا نب ىلع انأ ءىعينملا دمحم نب هللادبع انربخأ ١_2

 :لوقي هنع هللا ىضر ارباج تعمس :لاق ردكنملا نب دمحم نع «ةبعش
 ىانأ انأ» :لاقف .انأ :تلقف «؟اذه نم» :لاقف © ئبنلا ىلع تنذأتسا
 نم «هولع يف هل ريظن يل عقي مل ءولعلا يف درف ثيدح اذه (ههرك هنأك

 )١( ريسلا) .كلذك وهو 5/١5؟7ه -2058(.

 ناونعب ةطوطخم دجوتو (ب/68١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)
 نمضو (١؟1-5١59) ق 8/٠١( عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف (ةيعرشلا لئاسملا)

 ق (605) مقرب هللا ضيف يف ةخسن اهنمو (أ/550 -[/514) ق 9/٠١( ا عومجملا)

 ١1١9/١. سسؤملا عمجملا .(بإه١  أرا/ه)

 ٠م60



 .يراخبلا هجرخأ دقو ءعضوملا اذه ريغ يف اهيلإ ترشأ دق ءةديدع هوجو

 ةمئألا يقاب هاورو ءايلاع الدب عقوف ٠ ةبعش نع ء.ديلولا يبأ نع

 نم يل عقي ملو ءًادج مهنع ًايلاع عقوف «'"' ةبعش ثيدح نم لوزنب ةتسلا

 هللابو ءهيلإ راشملا ءزجلا اذه يف ثيداحأ ةئثالث الإ الصتم ةبعش ثيدح
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 (9حيرش يبأ نبا ثيدح نم رخآ ءزج - 75
 فرعي فرحلاو «هنع ةيمثرهلا دمصلادبع تنب يبيب لضفلا مأ ةياور

 : اهب

 ةنحشلا نباو ءدعس نباو ءىسيعو «ةزمح نب انيلس هب ينربخأ
 ميهاربإو «نوراه نب يلعو .ءفسوي نب دمحمو ؛يراغملا ىسيعو ًاعامس

 نب هللادبع انأ :اولاق «ةزاجإ يدركلا ىسيع نب رمع نب نسحو ؛يمرخملا
 ءًاعامس نوقابلاو ءًاروضح يدركلاو «ةزاجإ ةنحشلا نباو ءدعس نبا يتللا
 نب دمحمو .يبلعلا ايركزو «مرك نب رمع انأبنأ :ًاضيأ لوألا لاقو
 يبيب انتربخأ «لوألادبع تقولا وبأ انأ :مهتعبرأ اولاق «ينيدملا دحاولادبع
 . حيرش يبأ نبا انأ «ةيمئرهلا

 .(5780) ثيدح )/١9( باب ناذئتسالا باتك (1774١ص) يف ()

 ,(؟168 )8”"  ثيدح (8) باب بادآلا باتك )/١1597( يف ملسم مامإلا هجرخأ (؟)
 يف يذمرتلاو «(0147) ثيدح (189) باب بدألا باتك (؟ا/4/6) يف دواد وبأو

 باتك )١١77/1( يف هجام نباو )791١(2 ثيدح )١48( باب ناذئتسالا باتك (5ه/ه)
 مويلا لمع باتك (40/5) ىربكلا يف يئاسنلاو (”704) ثيدح )١9( باب بدألا
 )١١50)1/1(. ثيدح )٠١١( باب ةليللاو

 يف ةفيلخ يجاحو (أ/ ١١8 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9

 8 حيرش يبأ نبا ثيدح :ناونعب ةيرهاظلا يف طوطخم وهو 085/١( نونظلا فشك)»

 ءافلخلا راد هتعبط )١648  ١78( ق )١14( عيماجم ءماع 85٠”( عومجملا) نمض
 ١1١4/١(. سسؤملا عمجملا) .يئاويرفلا نمحرلادبع قيقحتب (ه405١) ماع تيوكلا يف

 هما



 هلمو :٠

 انث ءزازبلا حابصلا نب نسحلا اتث ءدعاص نب ىيحي انثدح 2(

 هنع هللا يضر اسنأ تعمس «نمحرلادبع نب هللادبع نع «ءاقرو انث «ةبابش

 هللا اذه اولوقي ىتح نولأسي سانلا حربي .نل» :ُلَو هللا لوسر لاق :لوقي

 ,'"'هب حابصلا نب نسحلا نع «يراخبلا هاور «ةملك ركذو «ءيش لك قلخ
 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف

 « عفان نع «كلام ينثدح « بعصم انك .يرغبلا هللادبع انثدح 2 55

 ءالولا» : لاق 2 هللا لوسر نأ ءمهنع هللا ىضر ةشئاع نع «رمع نبا نع

 1 أ
 . قلع نمل
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 (")مهجلا يبأ ءزج ١"
 ةنس تام «هريغو بيطخلا هقثو يلهابلا ةيطع نب ىسوم نب ءالعلا

 وبأو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ هب ينربخأ 229 بتئامو نيرشعو نامث

 «هركسع نب ىلع تنب ةيدهو «مئادلادبع نب دمحأ [ب/لا*] نب ركب

 )١( ثيدح () باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك (16١؟4ص) يف )07781.

 .(586515) ثيدح (؟) باب بتاكملا باتك (204 :يص) يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 يف ةطوطخم هنمو (ب/7١١؟ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق 0

 (هما/ة) خيراتب (ب/كو أ/هال) ق «عومجم نمض 0( مقرب يلع ديهش ةبتكم

 داماد ةبتكم يف ةخسن هنمو «ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم يف ةيملفوركم ةروص هنمو

 855) خيراتب (ب/؟6؟ أ/”م#) ق ءعومجم نمض ٠ ٠( //ة5) مقرب ايكرت يف ميهاربإ

 نرقلا نم )١ - ١74( ق *١/8( عومجملا) نمض («ةيرهاظلا ةبتكملا يف ةخسنو (ه

 يف ىقتنم هنمو (44) ثيدح )١181( مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةخسنو ء«عباسلا

 سسؤملا عمجملا) .عباسلا نرقلا نم (أ/8١ )1/١- ق (5* عومجملا) نمض «ةيرهاظلا

 .( 1١1

 07586/٠١(. ريسلا) .كلذك وهو (5)



 نب ىيحيو ءركش نب دمحأ ةنبا بنيزو «نمحرلادبع نب ىسيعو «بلاط
 «نوراه نب ىلعو ءاعامسو ةءارق «ءقرشم نب نامثع نب دمحمو ءدعس

 نب ليعامسإو «يراغملا دمحم يبأ نب ىسيعو «يلبرإلا فسوي نب دمحمو

 نب هللادبع انأ :مهلك اولاق «ةزاجإ شارفلا رمع نب نسحو «هللا رصن

 دحألا دبعو «ةزاجإ :قرشم نباو ءدعس نباو ءركب وبأ لاق «يتللا نب رمع

 نولوألا ةثالثلا لاقو ءاعامس :نوقابلاو ءًاروضح :نسحو هللا رصن نباو

 ىف ًاروضح لوألا «يديبزلا نب نسحلا هللادبع وبأ انأ :ًاضيأ نوراه نباو

 :الاق ًاعامس ةيدهو .ةسماخلا يف ركب وبأو «ةعبارلا يف نوراه نباو «ةثلاثلا

 دمحيم نب هللادبع مساقلا وبأ انث «حيرش يبأ نب نمحرلادبع انأ «يسرافلا

 نم ةعطق ءزجلا اذه نم مدقت دقو «ىسوم نب ءالعلا مهجلا وبأ انث «يوغبلا

 :اضيأ اهنمو «ثيداحألا

 يغبني ال هنإف «ينآر دقف مانملا يف ينآر نم» :لاق ِكّيَو هللا لوسر نأ ءهنع
 نب ةبيتق نع «''”يئاسنلاو «'''ملسم هاور «يتروص يف لثمتي نأ ناطيشلل 4 و 00 1 , . م 2 5 .٠ .٠

 عقوف «هب ثيللا نع امهالك ."”حمر نب دمحم نع «هجام نباو «ديعس

 .ايلاع الدب

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع ءدعس نب ثيللا انثدح - 15

 موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا» :لاق ِكّيلَو هللا لوسر نع ءامهنع

 نباو « "”اضيأ ملسمو «2ةبيتق نع «يئاسنلاو :« ””ملسم هاور ؛ةمايقلا

 )١( يف )١09/95/4( باب ايؤرلا باتك )١( ثيدح )1١5 - 0558(.
 )5( ثيدح (8) باب ريبعتلا باتك (84/4ىربكلا) يف )1/8/559(.

 )9( يف )١184/7( ثيدح (؟) باب ايؤرلا ريبعت باتك )84015*(.
 )5( يف )/١1445( ثيدح (؟5) باب ةرامإلا باتك )95  ١1411(.

 )( يف )6/ )55١.(”هالا) ثيدح (1) باب ليخلا باتك
 .(18971 )45  ثيدح (15) باب ةرامإلا باتك )/١497( يف (5)

 هرم



 .هلبق يذلاك هب ثيللا نع امهالك "حمر نبا نع ؛هجام

 دنسم نم يناثلاو «دواد يبأ نبال ثعبلا باتكو ةثالثلا ءازجألا هذهف

 .ةنملاو دمحلا هللو ًاقلطم

© © © 
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 هنكل ءدنسلا ولع يف هلقن «روكذملا حيرش يبأ نبا نيرق وهو «صلخملاب

 ةنس «ناضمر يف يفوتف «ةنس هدعب رخأتو اخويش رثكأو ءهنم اعامس مدقأ

 .[أ/4١١] "ةئامثالثو سمخ ةئس هدلومو «ةئامثالثو نيعستو ثالث

 :(')هثيدح نم ريبكلا لوألا
 وبأ انخيش هعيمجب ينربخأ :ءازجأ ةعبرأ وهو «سراوفلا يبأ نبا ءاقتنا

 :هلوق ىلإ «هنم ةلوألا ءازجأ ةثالثلاب هيلع يتءارقب «ةزمح نب ناميلس لضفلا

 نب رفظم نب مساقلاو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحمو (هذسج ضعبك)

 ىتءارقب رمعملا بلاط ىبأ نب دمحأو ءدعس نب دمحم نب ىيحيو ءركاسع

 نب دمحم نسحلا وبأ هنم ىلوألا ءازجأ ةئالثلاب انأ :مهلك اولاق ءاهل
 وبأ دهازلا ًاضيأ اهب انأ «نولوألا ةثالثلا لاقو ءيعيطقلا رمع نب دمحأ

 .(؟7410/) ثيدح )١4( باب داهجلا باتك (47/5) ىف )١(
 «صلخملا دئاوف مساب (ب/66١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (؟)

 )1/١١9- ق (55 عومجملا) نمض .ءصلخملا ثيدح مساب ةيرهاظلا يف دجتو

 ةاقتنملا دئاوفلاو .ءازجأ ةعبس ىف ةاقتنملا ىلاوعلا هلو (ه018) ةنس بتك 84
 سسؤملا عمجملا) .سراوفلا يبأ نبال ًاضيأ هنم ىقتنم دجويو «ناسحلا بئارغلا

 .( ١/١4

 87/8/١5(. ريسلا) .كلذك وهو (9)

 .رهاط يبأ ءازجأ ٠5" رظنا (8)

 620م8



 نب دمحم ركب وبأ انأ : يعيطقلا لاق «يدرورهسلا دمحم نب رمع صفح

 نب هللا ةبه رفظملا وبأ انأ :رخآلا لاقو ءهيلع ًاعامس «ىنوغازلا هللاديبع

 .(ح) «يبنيزلا

 نب رمع صفح وبأ هلامكب ريبكلا لوألا ءزجلاب انأ :لوألا انخيش لاقو

 مساقلا وبأ انأ «يربكعلا رصن نب رصن مساقلا وبأ انأ «ةزاجإ يرونيدلا مرك

 .صلخملا رهاط وبأ انأ :الاق يرسبلا دمحأ نب ىلع

 .نيدانسإلاب هنم لوألا ءازجألا نم اذهو

 نب ىلعألادبع انث «. يوغبلا مساقلا وبأ ينعي  هللادبع انثدح 0

 نأ) هنع هللا يضر سنأ نع «لوحألا مصاع نع « «ةملس نب دامح انث ءدامح

 . "”(ةنيدملاب سنأ راد يف راصنألاو نيرجاهملا نيب فلاح ِكو هللا لوسر

 نب كلملادبع ىنعي  راّمتلا رصن وبأ انث .هللادبع انثدح 2 5

 نع «ةحلط يبأ نب هللادبع نب قاحسإ نع «ةملس نب دامح انث  زيزعلادبع
 6 هللا لوسر أرق :لاق اهمنع هللا يضر رمع نبا نع ءمسقم نب هللاديبع
 موب حصن اًكِيِمب ُصْرَدْلاَو رده َّنَح َهَلَأ أور اورد اَمو##) :هربتم ىلع

 رع هللا ينعي - هسفن دجميو :اذكه لوقي كيلي هللا لوسر لعجف ذ "”4ِةَمَليِتْل

 :لاق  ّلجو َّنع هللا ينعي  ربكتملا انأ ءرابجلا انأ ءزيزعلا انأ - لجو
 . "”ضرألا هب ّنرخيل :انلق ىتح ربنملا هب فجرف

 .ديز نب دامح انث «ينارهزلا عيبرلا وبأ انثدح .هللادبع انثدح /25631 

 ىلص 6# يبنلا نأ) امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع «بويأ نع

 عيبرلا يبأ نع ءملسم هاور (ةبعكلا فوج يف ههجو ءاقلت نيدومعلا نيب

 ثيدح )١5( باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك (187 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
(8/85). 

 .(59) ةيآلا نم :رمزلا ةروس (0)

 .فنصملا ظفل نم متأب 0075/9 دنسملا) يف دمحأ مامإلا هجرخأ (6)

 همه



 .ةيلاع هل ةقفاوم انل عقوف "هب ينارهزلا دواد نب ناميلس همساو

 :'9هعيدح نم ىناثلا ءزجلا

 ادفلا وبأ هلك هب ىنربخأ :نآزج وهو ءًاضيأ سراوفلا ىبأ نبا ءاقتنا
 انأ :لاق «ةءارقو ًاعامس «يسيقلا موتكم نب [ب/4١١] فسوي نب ليعامسإ
 انأ :لاق ةئامتسو نيثالثو ثالث ةنس هيلع ًاعامس ءىتللا نب رمع نب هللادبع

 اعامسو ءهنم لوألا ءزجلاب ةزاجإ صلخملا رهاط وبأ انأ :لاق يرسبلا

 عادولا ةجح لي هللا لوسر عم تججح) ةمامأ يبأ ثيدح 2 4 0 - ا 55 5 01 0-9 5

 :ردقلا اذه نمو ءعزجلا رخآ ىلإ

 نب ىلع انث ءديعس نب ديوس انث - يوغبلا ىنعي - هللادبع انثدح - 64

 هنع هللا ىضر هللادبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع ءهرهسم

 اَدإ اَوُمِمَط اَميِف ٌماَنُج ٍِتَسَِّملَأ اوُنِمَحَو ْاوُنَماَ تدل َلَع سيل :تلزن امل :لاق
 ءملسم هاور «مهنم تنأ» : هللا لوسر يل لاق '؟'ةيآلا ماو ْأوَقَتأ اَم

 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف هب ديعس نب ديوس نع
 ء«جاجحلا نع ءرهسم نب ىلع انث ءديوس انث هللادبع انثدحن 2 6

 ىمر اذإ و هللا لوسر ناك) :لاق سابع نبا نع ءمسقم نع ءمكحلا نع
 ما 50 0 0 5

 عقوف © هب ديعس نب ديوس نع ؛«هجام نبا هاور (فقي ملو ىضم ةرمجلا
 .ةيلاع ةقفاوم

 .(18؟79 - "م95) ثيدح (58) باب جحلا باتك (955/5) يف )١(

 .رهاط ىبأ ءازجأ ٠7" رظنا (9)

 ١198(: "17 011) ثيدح (91) باب جحلا باتك (444/1) يف ملسم هجرخأ (6)
 .(4*188) ثيدح (*8) باب جحلا باتك 5١7( - 415/9) يف دواد وبأو

 .(97) ةيالا «ةدئاملا ةروس (54)

 )1١9/5489(. ثيدح (77) باب ةباحصلا لئاضف باتك )١91١/4( يف (5)

 .(0:088) ثيدح (56) باب كسانملا باتك )10١94/1( يف (5)

 همك



 :()هثيدح نم ثلاثلا ءزجلا

 ًاعامس قرشم نب ركب يبأ نب دمحم هب ينربخأ ءًاضيأ روكذملا ءاقتناب
 انأ :لاق هظفل نم خروملا دمحم نب مساقلا دمحم وبأ ظفاحلاو ءهيلع

 دارط نب يلع انأ «ءيدادغبلا دمحم نب رمع انأ ءدامح نب ليعامسإ
 .(ح) 0

 يربكعلا رصن نب رصن انأ ء«ريقملا نب يلع انأبنأ :قرشم نبا لاقو

 .صلخملا رهاط وبأ انأ «يرسبلا نب مساقلا وبأ انأ :الاق ةباتك

 يبنيزلا

 :(0سداسلا ءزجلا

 نع لوألا هفصن ءءازجأ ةعبرأ وهو ءًاضيأ سراوفلا يبأ نبا ءاقتنا

 ءًاعامس قرشم نبا هب ينربخأ :دعاص نبا نع يناثلا هفصنو «يوغبلا

 «ريقملا نب يلع انأبنأ :لوألا لاق ءهظفل نم مساقلا دمحم وبأ ظفاحلاو

 ؛دلجملا هللادبع نب دمحم انأ :ريقملا نبا لاق «باهولادبع تنب ةميركو

 دمحأ نب دمحم رفظملا وبأ انأبنأ :ةميرك تلاقو ءانبلا نب دمحأ نب ديعسو

 رهاط وبأ انأ «يبنيزلا دمحم نب دمحم رصن وبأ انأ : مهتثالث اولاق «يكيرتلا

 .(ح) «صلخملا

 :مهنم ةعامج هب انأ :يناثلا لاقو

 انأ ءبعالم نب دواد انأ ءًاعامس دحاولادبع نب ميهاربإ نب دمحأ

 . صلخملا انأ يرسبلا نب يلع انأ :'*”يناوضرلا نيكتشونأ

 .رهاط يبأ ءازجأ 57# رظنا )١(

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نيتنثا (455) ةنس دلو ءمساقلا وبأ (9)

 ًابيهم ًاردص ناك :هللا همحر يناعمسلا لاقو ءريثكلا ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 (6078) ةنس ناضمر لهتسم يف تام «ماظعلا ةينسلا رومألاب ًافراع ةسارفلا داح ًاروقو

 ١59/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيثالثو نامث

 .رهاط ىبأ ءازجأ "0:5 رظنا (0)

 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو تس (047) ةدعقلا يذ يف يفوت ءددوتم حلاص خيش (؛4)
 ١575/4(. تارذشلا)

 همام



 ميركلادبع نب ناميلس تنب [أ/0١١] ةمطاف هب ينتأبنأو :تلق

 هللادبع نب مالسلا دبعو .""”يقيلاوجلا نب قاحسإ نب نسحلا نع «يراصنألا
 لاقو «هنم يوغبلا ثيدحب ينارفعزلا نبا انأ :لوألا لاق ءًاقفلم '”يرهادلا
 . صلخملا انأ «يبنيزلا انأ :لاق ءهنم دعاص نبا ثيدحب اذه انأ :يناثلا

 : هنمو

 انث :الاق ةبيش يبأ نب نامثعو «ةمثيخ يبأ نب هللادبع انثدح ١"

 ةشئاع نع ءهيبأ نع ءمساقلا نب نمحرلادبع نع ؛هللا ديبع نع «ةدبع
 ركب يبأ نب دمحمب «سيمع تنب ءامسأ تسفن) :تلاق اهنع هللا يضر

 هاور (لهتو لستغت نأ هنع هللا ىضر ركب ابأ ِة5 هللا لوسر رمأف «ةرجشلاب

 وبأو 0" ”ةبيش يبأ نب نامثعو «برح نب ريهز ةمثيخ يبأ نع .ملسم
 .ةيلاع مهل ةقفاوم عقوف ءهدحو نامثع نع 2 0هجام نباو «؟*”دواد

 (9هعيدح نم رشاعلا ءزجلا

 ريغ ركاسع نب رفظم نب مساقلا هب ينربخأ نآزج وهو ءروكذملا ءاقتنا
 ةءارق «ريقملا نب هللادبع نب يلع نسحلا وبأ انأ :لاق ةءارقو ًاعامس «ةرم
 نب رصن انأ :لاق «ةئامتسو نيثالثو نيتنثا ةنس «ةعبارلا ىف رضاح انأو ؛هيلع

 نب دمحأ نب ىلع انأ :الاق ينوغازلا هللاديبع نب دمحمو «يربكعلا رصن

 .صلخملا انأ ١ يرسبلا

 ,...و تايصلخملا نم رشاعلاب درفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يلع وبأ )١(

 .(378/؟17 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو سمخ (57؟6) ةنس نابعش يف تام

 ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو تس (015) ةنس دلو ءزارخلا فافخلا لضفلا وبأ (0)

 نسحو عضاوت هيف بتكي ال ًايمأ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءابيرقت
 نم ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس ءلوألا عيبر عسات (5؟84/8/9) يف يفوت «دايقنا

 .(014/97 ريسلا) .ةرجهلا

 )1١9 -15١4(. ثيدح )١5( باب جحلا باتك (859/5) يف (6)

 .(17/47) ثيدح )٠١( باب جحلا باتك ("617/1) يف (:4)

 .(5911) ثيدح )١75( باب كسانملا باتك (911/5) يف ()

 ١50/١(. رظناو 2169/5 084/١. سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (5)

 همم



 : هنمو

 ىلع ئرق :لاق '"ىضاقلا لولهبلا نب قاحسإ نب دمحأ انثدح 2
 ءرمع نب هللاديبع نع ء«سيردإ نب هللادبع مكثدح ءعمسأ انأو بيرك يبأ

 نأو ءبّرغو برض 6 ّيبنلا نأ) امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءعفان نع
 برض هنع هللا يضر رمع نأو «بّرغو برض هنع هللا ىضر ركب ابأ

 هب ءالعلا نب دمحم بيرك يبأ نع ””يئاسنلاو :«"”يذمرتلا هاور (بّرغو
 .ةيلاع ةقفاوم انل عقوف

 ليئارسإ نب نسحلا انث  يوغبلا ينعي - هللادبع انثدح _ ؟/*

 ءراسي نب ناميلس نع ءديز نب ةماسأ نع « سنوي نب ىسيع انث «يريترهنلا

 ريغ نم انج حبصي ل للا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع

 نع .يئاسنلا هاورو 0 قرط نم هيلع قفتم (هموص متي مث «مالتحا
 نب جاجحلا نع ءنامهط نب ميهاربإ نع ءهيبأ نع .صفح نب دمحأ

 نع «ءضايع يبأ نع «ءديزي يبأ نب هبر دبع نع «ةداتق نع ءجاجحلا
 . ”"اهنع «ةملس مأ ىلوم عفان نع ءماشه نب ثراحلا نب نمحرلادبع

 دمحلا هللو هب هتحفاصو ءىئاسنلا نم هتعمس ىنأك ددعلا رابتعابف

 [ب/6١١] :ةنمو

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيثالثو ىدحإ (؟١59) ةنس دلو ءرفعج وبأ )١(

 ةءورملا مات بدألا عساو رطخلا ميظع ةقث ًامامإ لامكلا لاجر نم ناك :هيلعو انيلع
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةثام ثالثو ةرشع نامث )١14( ةنس يف تام «ةيبرعلا يف اعراب

1/1 ). 

 .(1498) ثيدح )١١( باب دودحلا باتك (14/4) يف (0)

 .(1/8/847) ثيدح (44) باب ءدوهشلاو تازيزعتلا باوبأ باتك (”377/4) ىربكلا يف ()

 يف ملسمو )195١(. ثيدح (0) باب موصلا باتك 81١"( :ص) يف يراخبلا (8)

 11١9(. - ا/8) ثيدح (1*) باب مايصلا باتك (780/0)

 .(017 ك7/79555 1446) ثيدح )١74( باب مايصلا باتك (187/9 ىربكلا) يف (5)

24 



 نب مساقلا ينربخأ ءدعجلا نب يلع انث ءدمحم نب هللادبع انث 2 4

 نم ءادج لاع نسح ثيدح اذه «فيعض لك داهج جحلا» : هللا لوسر

 .ةريره يبأ قيرط نم .يئاسنلا هجرخأ دقو ءاهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح

 نع «داهلا هللادبع نب ديزي نع .لاله ىبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ
5 1000-0 60 0 5 5 8 

 هتعمس يناكف . ةريره ينأ نع ءةملس يبأ نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم

 نع ءهجام نبا هاور دقو #4 ئبنلا ىلإ ددعلا رابتعاب «ءىئاسنلا نم ًاضيأ
 ففا 5 . 2 1

 "”ينادحلا لضفلا نب مساقلا نع «حارجلا نب عيكو نع ءدمحم نب ىلع

© © © 

 (7ىلوألا ءازجألا ةعبسلا نم ىقتنم ءزج 9 6

 سراوفلا يبأ نبا ءاقتنا صلخملا ثيدح نم

 نم يليبشإلا دمحم نب مساقلاو ءًاعامس قرشم نب دمحم هب ينربخأ

 ءانذإ انبلا نب دمحأ نب ديعس نع ءريقملا نب يلع انأ لوألا لاق ءهظفل

 نب دواد انأ .'*”يروصلا نمؤم نب دمحم :مهنم ةعامج انأ :يناثلا لاقو
 «صلخملا رهاط وبأ انأ ءيرسبلا نب ىلع انأ ءانبلا نب ديعس انأ ءبعالم

 .مدقت اميف انل تعقو «يناثلاو لوألا ءزجلا نم ةعطق هيفو

© © © 

 )١( يف )8/١١( ثيدح (4) باب جحلا كسانم باتك )3875(.

 .(5907) ثيدح (8) باب كسانملا باتك (458/5) ىف ()
 .رهاط يبأ ءازجأ - 7 رظنا هيلز

 يذ فصتنم )540/11/١6( يف يفوت «ةرجهلا نم ةئامتسو ىدحإ )5١١( ةنس دلو (4)

 .(419//ه تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعست ةنس ةجحلا

 هه



 (')كادبع ىبأ ىلامأ - ٠"

 .ةيثيدح ءازجأ ةعبس يف ءاسلجم نوعبرأو دحأ يهو .'"”ةئامعبرأو

 هيلع ًاعامس «يقشمدلا رفظم نب مساقلا دمحم وبأ اهعيمجب ينربخأ
 هللادبع وبأ انأ :لاق ناهبصأ نم ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم انأبنأ :لاق

 نيسمخو تس ةنس هيلع اعامس «يمتسرلا يلع نب سابعلا نب نسحلا
 .يزاغلا هللادبع نب لهس نسحلا وبأ اهعيمجب انأ :لاق «ةئامسمخو
 ثلاثلابو «هللادبع نب دمحأ نب دمحم ريخلا وبأ :ًاضيأ اهنم لوألا سلجملابو
 نماثلاو عباسلابو «هدنم نب دمحم نب باهولادبع ورمع وبأو ءاذه ريخلا وبأ

 وبأ :نيثالثلاو عباسلابو «ينازارلا دمحم نب سابعلا لضفلا وبأ :ًاضيأ
 رفعج نب دومحم رفظملا وبأ :نيثالثلاو نماثلابو ء«ةدنم نب ورمع

 اولاق «بيبطلا دحاولادبع نب مناغ ركش وبأ :ًاضيأ نيعبرألابو «"”جسوكلا
 .(ح) ءاهتلمجب يناجرجلا هللادبع وبأ [أ/5١1١] انأ : مهتتس

 :ًاضيأ اهنم يناثلاو لوألا سلجملاب انأبنأ :ًاضيأ مساقلا انخيش لاقو

 نب يلع نب دمحم ديشر وبأ انأ «ينيدملا دعس يبأ نب دحاولادبع نب دمحم
 لاقو «يناجرجلا انأ .يفقثلا لضفلا نب مساقلا انأ ءًاعامس «نابغابلا دمحم
 «تاداعسلا يبأ نب بجنألاو «يتللا نب هللادبع اهلك اهب انأبنأ :ًاضيأ

 يلامأ هيف ءزج) ناونعب (ب/١١٠١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 يدزيلا يلامأ (”//4 عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف ءءاوس دانسإلا اذهب (يناجرجلا

 سلاجمو «عبارلا سلجملا رخآ نم اهيفو ءًاسلجم )4١( ىلع لمتشت يهو «يناجرجلا
 نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأل تاراتخم اهنمو )٠١8 - 1١91( قو يف ةقرفتم اهنم

 .(447 491/95 سسؤملا عمجملا)

 /١17//7581(. ريسلا) .كلذك وهو (90)

 نيسحلاو هيبأ مع نع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا يميمتلا (5)

 .(#459/7 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ثالث (477) ةنس يفوت «يدادغبلا

 420/5١(. ريسلا) .يليجلا رداقلادبع خيشلا ةمجرت يف يبهذلا هركذ (4)

 هوا



 انأ :اولاق .«"”يرادقابلا بلاغ يبأ تنب ةبيجعو «باهولادبع تنب ةميركو
 ىلإ ةلصفم اهركذ لوطي ديناسأب نورخآ ةعامجو ؛يفقثلا دوعسمو ؛يمتسرلا
 قرطلا ىلع ترصتقاو «نيتزاجإلا نم اهيف امل اهقايس تكرت ؛يناجرجلا
 اذه يناجرجلا ثيدح نم ةعطق انل عقو دقو ؛ةدحاو ةزاجإ يه يتلا ىلوألا

 :كلذ نم .ةلصتم

 .«فسوي نب رداقلا دبعو .مامإلا دمحم نب ميهاربإ انربخأ ام

 انأ :لوألا لاق دمحأ ةئبا بنيزو ءدعس نب ىيحيو «ىلاعم نب ىسيعو

 رفعج انأ :نوقابلاو «يدزألا باهولادبع انأ :يناثلاو «يزيمجلا نب يلع

 نب دمحم انث ءلضفلا نب مساقلا انأ ,ءظفاحلا رهاط وبأ انأ :اولاق ئرقملا

 مشاه نب هللادبع انث «ءيسوطلا دمحأ نب بجاح انث «ءالمإ رفعج نب ميهاربإ

 نع «عفان نع ءرمع نب هللاديبع انث «ناطقلا ديعس نب ىيحي انث «يسوطلا
 ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» :لاق و ّيبنلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا

 ديعس نب ىيحي ثيدح نم «.دواد وبأو .""هلسمو ,"'”يراخبلا هاور «ًارتو

 .ًايلاع مهل الدب عقوف هب

 نسحلا نب دمحم رهاط وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم انث هبو - 5

 ةماسأ وبأ انث ءهركاش نب دمحم نب هللادبع يرتخبلا وبأ انث «يروباسينلا

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب هللاديبع انث «ةماسأ نب دامح

 «انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم» : وْيَو هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع

 .ًايلاع هل الدب عقوف © ةماسأ يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ

 لاق :«ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو عبرأ (684) ةنس رفص يف تدلو .حابصلا ءوض )١(

 ءازجأ ةرشع يف ةخيشم اهل اوجرخو ايندلا يف تدرفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا
 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبس (5841/) ةنس رفص يف تيفوت ؛ةحلاص ةأرما تناكو

 .(789 97 ريسلا)

 .(448) ثيدح (4) باب رتولا باتك ١197( :ص) يف (0

 )181-27/81١(. ثيدح )7١( باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك (5179/1) يف (9)

 )١158(. ثيدح (785) باب ةالصلا باتك )١50/5( يف (4)

 .(48- 151) ثيدح (4؟) باب ناميإلا باتك (98/1) يف (6)

 هو



 كلتب اهركذ مدقتملا «يلامألا ةلمج ىف نالخاد نآثيدحلا ناذهو

 :لوألا دنسلاب ًاضيأ اهنمو «ىناجرجلا ىلإ ديناسألا

 ثراحلا نب ميهاربإ انث «نسحلا نب نيسحلا نب دمحم انربخأ - 7

 نع «نيصح يبأ نع «ليئارسإ انث «ريكب يبأ نب ىيحي انث «يدادغبلا

 رسم ررعس 314 ماه يت -. 0
 هللا كدبعي نم سائلا نمو :لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نع ءريبج نب ديعس

 ءامالغ هتأرما تدلو نإف ةنيدملا مدقي لجرلا ناك) :لاق '"4يرَح لع

 جتنت [ب/5١١] ملو هتأرما دلت مل نإو ءحلاص نيد اذه :لاق هليخ تجتنو

 ا"'هب ثراحلا نب ميهاربإ نع «يراخبلا هاور (ءوس نيد اذه :لاق هليخ

 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف
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 (7نسحلا ىبأ ءازجأ ١"

 يتنثا ةنس تام «يدادغبلا رازبلا هيوقزر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 هجيراخت نم امأو ءءازجأ ةدذع هقيرط نم ىل عقو دقو 2 2ةئامعبرأو ةرشع

 :نآزجف

 «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس هب ىنربخأ :امهدحأ

 نالوألا «يناذمهلا رفعج انث :اولاق «ةءارقو ًاعامس دمحم نب ىيحيو

 انأ :الاق «ةزاجإ رانيد نب ميهاربإ نب نسحلاو «ةزاجإ ثلاثلاو ءاعامس

 نب نسحلا وبأ انأ ءرطبلا نب دمحأ نب رصن انأ «ءىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا

 .ةئامعبرأو ةرشع ىدحإ ةنس «ةيوقزر

 )١( ةيآلا ءجحلا ةروس نم )١١(.

 .(4145) ثيدح (7؟) باب ريسفتلا باتك ٠١١١( :ص) يف (؟)

 ظفاحلا هنيع امك ريغصلا انه دوصقملا :يلشعرملا لاق ءامهدحأ رجح نبا ظفاحلا ركذ ()

 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف طوطخم وهو (ب/5١١ سرهفملا مجعملا) يف

 4868/١(. سسؤملا عمجملا) .ةميدق ةخسن 0١( - 554) ىف 8١( هال

 564/١07(. ريسلا) .كلذك وهو (:4)

 هو"



 :©"”سلاجم ةتس هيفو هيلامأ نم عساتلا ءزجلا :يناثلاو
 نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ «ينابرلا ةمالعلا انخيش هب ينربخأ

 انأ :لوألا لاق ءاعيمج امهيلع ًاعامس ءرفظم نب مساقلاو «يرازفلا

 «ةزاجإ يعيطقلا دمحأ نب دمحم انأ :يناثلاو ءًاعامس مئادلادبع نب دمحأ

 :يناثلاو .ةزاجإ :لوألا «لصوملا بيطخ دمحأ نب هللادبع انأ :الاق

 :هنمو .ةيوقزر نب دمحم انأ «هيلع ًاعامس رطبلا نب رصن انأ ءًاعامس

 انثدح .برح نب ىلع انثدح ءرمع نب ىيحي نب دمحم انثدح 2

 ةريره يبأ نع «نمحرلادبع نب ديمح نع «يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس

 امو :لاق .ءتكله :لاقف 4و ئبنلا ىلإ لجر ءاج) :لاق هنع هللا يضر

 قتعت ام كدنع» :لاقف ءناضمر رهش يف يلهأ ىلع تعقو :لاق .؟ككلهأ

 لل :لاق (؟نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست له» :لاق ءال :لاق 21(؟ةبقر

 يتأف ««سلجا» :لاق ءال :لاق «؟ًانيكسم نيتس معطت نأ عيطتست لهف» :لاق

 :لاق .«نيكاسملا ىلع هب قدصتف اذه ذخ» :لاقف ءرمت هيف قرعب © نبنلا

 96# ّيبنلا كحضف ءانم رقفأ مه تيب لهأ اهيتبال نيب امف !؟انم رقفأ ىلعأ

 الصتم هانربخأ «كلايع همعطاف بهذاو هذخ» :لاق مث ءهذجاوت تدب ىتح

 «ةعبارلا يف انأو ريقملا نب يلع انأ .«يتءارقب مكاحلا ةزمح نب ناميلس

 .هركذف «ةيوقزر نبا انأ ء«دارط انأ «ةدهش انتربخأ

 ةنييع نبا نع «مهخويش نم ةعامج نع .مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور

 . مهل ًايلاع الدب عقوف 2 ديلا

 لاق «هيلامأ نم ناسلجم هيف ءزج :؟07/5 سسؤملا عمجملا يف ظفاحلا لاق )١(
 ناونعب ءزج ةيرهاظلا يف دجيو (أ/55١سرفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا

 عمجملا .(أ/م١ أ/غهق فرامل عومجملا) نمض (ةيوقزر نب نسحلا يبأ ثيدح)

 .7585/؟ سسؤملا

 ملسمو .(91804) ثيدح (؟) باب ناميألا تارافك باتك ١4٠١( :ص) يف يراخبلا (؟)

 07/87 /؟) يف دواد وبأو )81١ - ١١1١(. ثيدح )١4( باب مايصلا باتك (781/1) يف

 باب موصلا باتك (0/"9) يف يذمرعلاو ,(90"5) ثيدح ("/) باب موصلا باتك

 ثيدح )١151( باب مايصلا )1١7/59( ىربكلا يف يئاسنلاو .(914) ثيدح (؟4)

 .(311) ثيدح )١4( باب مايصلا باتك (071/1) يف هجام نباو .(؟/0١61)
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 (")ايركز يبأ ءازجأ - "5

 يروباسينلا يكزملا يحي نب دمحم نب ميهاربإ نب ىيحي
 ركب يبأ جيرخت

 ةنس ءاذه يكزملا ةافو تناكو هل ظفاحلا يناهبصألا يلع نب دمحأ

 . ©ةئامعبرأو ةرشع [(/571 عبرأ

 :اهنم ءعساتلاو ءعباسلاو ءسداسلاو ءسماخلا ءزجلا

 ..) ركب وبأ ءاعيمج ةعبرألا ءازجألا هذهب ينربخأ

 ينءارقب «نايسدقملا ركب يبأ نب نمحرلادبع تنب ةبيبحو «.نمحرلادبع

 ,(©9باّبجلا نب دمحم نب يلع نب ليعامسإ نب دمحأ ىدهلا وبأو ءامهيلع
 ميظعلادبع نب نسحلا يبأ تنب هدهش '*(...) ةرهاقلا نم امهباتك يفو
 يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ اهب انأ :ًاضيأ اولاق «'"”ينصحلا
 .(ح) ءاعامس :نارخآلاو «ةزاجإ نالوألا ,"”يردنكسإلا

, 

 )١( .؟ه/9؟ سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ سماخلا ادع ةروكذملا ءازجألا 87*(

 يف اهنم (أ/98١  ب/7١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق
 عومجملا) نمض (يكزملا دئاوف) ناونعب عباسلا ءزجلا ةيرهاظلا  )19/1١٠يف ٠١ق«

 ؟17؟) -  )381١يف (0/65 عومجملا) نمض (حاحصلا يلاوعلا) ناونعب سماخلا ءزجلاو
 ق40( 5 -  .)5١.(37ه/؟ عمجملا)

 /5948/١9(. ريسلا) .كلذك وهو (؟)

 .(دمحم) :اهلعلو ءاهتءارق حضتت مل ةملك (9)

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو ثالث (547) ةنس دلو .يدعسلا (5)

 ءملظلا يف ًابتاك ناكو درفتو هرمع لاطو طبسلا مساقلا يبأ نم عمس :هيلعو انيلع
 84/١*(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشع )٠١( ةنس ناضمر يف تام

 .(انأ) :اهلعلو حضتت مل ةملك ()

 (؟947/؟ رردلا) .هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا هلاق ةينصحلا ءةيرصملا ريخلا مأ (5)

 ,(”1/9 ءاسنلا مالعأ) .ةلاحك رمع امهنيب قرفو

 -يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبس (91/0) ةنس دلو «طبسلا يسبارطلا (0

 هذه



 ءزجلابو «ةزمح نب ناميلس انخيش :طقف سماخلا ءزجلاب ينربخأ
 لاق ءامهنم لك ىلع يتءارقب «يشرقلا ميحرلادبع نب دمحم ءطقف عساتلا
 يواسلا دومحم نب فسوي انأ :ىناثلاو ءىمخللا هللا ةبه نب ىلع انأ :لوألا

 ْ ْ .(ج) ءاعامس

 هحاور نب نيسحلا نب دمحم تنب ةمطاف «عباسلاو «سداسلاب ينربخأو

 .هيلع ًاعامس «نيسحلا نب هللادبع ىمع انأ :تلاق اهنم ًانذإ «“"”يومحلا

 .(ح)

 نب دمحم انأ لاق «يراجنسلا ىلع نب دمحم ًاضيأ سداسلاب ىنربخأو

 ءاعامس نولوألا «يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :مهلك اولاق ئرقملا ركب يبأ

 .يكزملا ايركز ركب وبأ انأ «يفقثلا لضفلا نب مساقلا انأ «ةزاجإ ريخألاو

 :سماخلا ءزجلا نمو

 نب دمحم انثدح .ءبوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح 2 48

 نب هللاديبع نع «ثيللا نع «ءبيعشو «يبأ ينربخأ «مكحلادبع نب هللادبع
 :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ءرمع نب هللادبع نب ةزمح تعمس «رفعج يبأ

 يف سيل ةمايقلا موي يتأي ىتح لأسي لجرلا لازي ام» : هنو هللا لوسر لاق

 .«محل ةعزم ههجو

 ًائيش رضح هتيأر امو ًاريثك هيلع رضحو ًاريثك هدج نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر -

 ؛هيلع تترق ام ةريثك تاعامس هلو ةرهاقلاب ريثكلا ىورو ةبلطلا هيلإ لحرو درفت ءاهلبق
 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ىدحإ ةنس «لاوش عبار )501/٠١/4( ةليل يف يفوت

 .(#774/97 ريسلا)

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عضب ةنس تدلو ءدمحأ مأ )١(

 تيفوت ءرهد نم اضيأ رصمب تثدحو سلبارطبو ةامحب اهنم تعمس :هيلعو انيلع
 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع تس (/15) ةنس ةجحلا يذ يف

1). 

 هوك



 ةقفاوم عقوف ءهب ''”هكحلادبع نب هللادبع نب دمحم نع «يئاسنلا هاور
 .ةيلاع هل

 :اهنم ,عساتلا ءزجلا نمو

 نب ىلع نب نسحلا انثدح .يومألا بوقعي نب دمحم انثدح -_ ١

 هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةماسأ وبأ انث ءنافع

 رطش ريغ ءدبك وذ هلكأي ءيش امو كيلو هللا لوسر يفوت) :تلاق اهنأ ءاهنع

 .ًايلاع الدب عقوف ؛'"”ةماسأ

 :()اهنم ءرشع ثلاثلاو ءرشع يناثلاو ءرشاعلا ءزجلا

 ةميرك نع «هيلع اعامس «قرشم نب ركب يبأ نب دمحم اهب ينربخأ

 لضفلا نب مساقلاو «يفقثلا نسحلا نب دوعسم انأ :تلاق ءأنذإ ةيشرقلا
 نب مساقلا انأ :لاق .«'””ينادعملا [ب/9١١/] دماح نب ءاجرو ؟*”ينالديصلا

 . يكزملا انأ ءيفقثلا لضفلا
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 )١( ثيدح (47) باب ةاكزلا باتك (44/0) يف )39048(.

 يف ملسمو .070841) ثيدح (*) باب سمخلا ضرف باتك (7"١ص) يف يراخبلا (؟)
 .(791/#  الال) ثيدح قاقرلاو دهزلا باتك )١787/4(

 .هقباس رظنا (9)

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو فين ةنس دلو ءرهطملا وبأ (4)

 عمس طخلا حيلم ثيدحلا بلط ىلع ًاصيرح ًازيمتم ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر
 نم ةئامسمخو نيتسو عبس (051) ةنس ىلوألا ىدامج فصن يف يفوت «غلابو

 .(078/؟١ ريسلا) .ةرجهلا

 يكم نم عمس «رمعملا ةقثلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «مساقلا وبأ (4)

 8414/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو فين ةنس يفوت «هتقبطو

 هال



 (')نسحلا يبأ دئاوف نم يناثلاو لوألا ءزجلا "1

 يوسيعلا يمشاهلا ميهاربإ نب للادبع نب يلع
 (7ةئامعبرأو ةرشع سمخ ةنس تام

 ءزجلابو «بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع لوألا ءزجلاب ينربخأ

 نيازجلابو ءامهيلع يتءارقب ؛ينوزرألا ملاس نب ناميلس نب دمحأ يناثلا
 :لوألا لاق ءبلح نم ًانذإ ءيميدعلا هللادبع نب سربيب ًاعيمج
 نب فيطللادبع انأ :يناثلا لاقو ءاعامس يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ

 نبا اهب انأ :سربيب لاقو «نزاخلا نب ديعس نب دمحمو «يطيبقلا نب دمحم

 لاقو «ءىخركلا برقملا نب دمحأ انأ :لاق .«دادغبب هيلع ًاعامس نزاخلا
 :الاق ءاعامس ىطيبقلا نباو «ةزاجإ ىتءارقب «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ :نارخآلا
 ْ .يوسيعلا انأ «ىيبنيزلا دمحم نب دارط انأ

 :روكذملا دنسلاب امهنمو
 يبأ نب يلع انأ «ةزمح نب ناميلس ًالصتم ًاضيأ ينربخأو 2 ١

 نب نامثع انث «يوسيعلا انأ «دارط انأ «ةدهش انتربخأ ءاروضح هللادبع

 «ناقرب نب رفعج انث ءماشه نب ريثك انث «قوزرم نب نمحرلادبع انث ءدمحأ
 :لاق لَو ّيبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءمصألا نب ديزي نع

 .«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني امنإو «مكلاومأو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ»
 نع ءماشه نب ريثك ثيدح نم «هجام نباو ,”هلسم هاور

 .نايلاع امهل الدب انل عقوف .هنع ءامهخويش
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 يف ةطوطخم يهو (ب/47١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق )١(

 ناونعب )9  ١14( ق (١٠/ال) عيماجم «ماع (71/4 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا

 عمجملا) .طقف لوألا ءزجلا هنم دجوي (يلاوعلا ناسحلا بئارغلاو ةاقتنملا دئاوفلا)

 ١178/١(. سسؤملا

 71/١7. ريسلا) .كلذك وهو (9)
 .(1654 )4"  ثيدح )١١( باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك )١194817/4( يف ()

 )4١47(. ثيدح (9) باب دهزلا باتك )١1988/5( يف (4)

 ه4



 ("7ثيدح نم يناثلاو لوألا ءزجلا 2 "4
 لدعملا نارشب نب هللادبع نب دمحم نب يلع نيسحلا يبأ

 (')يركسلا

 ظفاحلا ©)يئاكلاللا مساقلا يبأ ءاقتنا

 «بلاط يبأ نب دمحأو «ةرم ريغ ناميلس لضفلا وبأ اهب ينربخأ

 يناثلاو ءاعامس لوألا «ئرقملا يلع نب رفعج انأ :الاق امهيلع يتءارقب

 وبأ انأ :الاق ةحاور نب هللادبع لوألا ءزجلاب انأبنأ :اضيأ لوألا لاقو «ةزاجإ

 .نارشب نبا انأ «يفقثلا لضفلا نب مساقلا انأ «ظفاحلا يفلسلا رهاط

 :امهنم لوألا نمو

 انث ءرصن نب نادعس انث «يرتخبلا نب ورمع نب دمحم انربخأ 5

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ نع «ةنيبع نب نايفس

 ام .ةاصحب هتف هتفذخف نذإ ريغب كيلع علطا أرما نأ ول» : ه6 يبنلا هب غلبي

 . «حانج كيلع ناك

 لاق (717/8/1)يف يناثلاو 597/١( سسؤملا عمجملا) يف ظفاحلا لوألا ءزجلا ركذ )١(

 يبأ ثيدح) مساب (ب/١5١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا

 مقرب (دئاوفلا) مساب .ةرهاقلا يف بتكلا راد يف ةطوطخم يهو (نارشب نب نيسحلا

 ةيرهاظلا يف اهنمو قلك يف .ثيدح مقفل مقربو 2ق'8 يف ثيدح (6١1هم)

 عومجملا)و «عباسلا نرقلا نم (ب/١4 - 1/88) ق (7 عومجملا) نمض ؛«سلاجم ()

 591/١(. سسؤملا عمجملا) .هدالا“ خيراتب (ب/7589 - أ/ماللا) ق(6

 ًائيش ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم (”378) ةنس دلو ءيومألا (7)
 .هقيرط نمو هئيدح نم ءازجأ ةدع انل عقو «ةياور ةحصو قدصو دادس ىلع ًاريثك
 .(”3 - "11/117 ريسلا) .ةرجهلا نم )4١8( ةنس نابعش يف يفوتو

 .ظفحيو مهفي ناك :بيطخلا لوق يبهذلا لقن «يربطلا روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه (6)

 نم ةئامعبرأو ةرشع نامث (414) ةنس «ناضمر يف يفوت «ةنسلا يف باتك فنص

 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش :وه روكذملا هفينصت :تلق 419/١17( ريسلا) .ةرجهلا
 فتئصم وهو «يدماغلا دعس نب دمحأ روتكدلا ذاتسألا خألا قيقحتب عبط «ةعامجلاو

 ةنسلا لهأ جهنم ىلع هتماقتساو «يئاكلاللا ةمامإ نع ءيبني «هباب يف ميظع ليلج

 .هيلعو انيلع هللا ةمحر .ةعامجلاو
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 ثيدح ]7١١8/[[ نم ."”ىئاسنلاو "لسمو .'”يراخبلا هاور

 . ًايلاع مهل ًالدب عقوف «هباحصأ نع ء«ةنييع نب نايفس

 :هيلامأ نم ىقتنملا ,')اذه نيسحلا يبأ ثيدح نم لوألا ءزجلا

 0 روصنم نب ناردب نب بوقعي نب دمحم هّللادبع وبأ هب ينربخأ

 : الاق ًاضيأ يتءارقب (رتنع نب دمحيم نب ركب وبأو «ةرم ريغ هيلع يتءارقب

 ةزاجإ يناثلاو ءاعامس لوألا «بساحلا يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ

 .نارشب نبا انأ «يفقثلا مساقلا انأ «يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا يدج انأ :لاق

 . هلمو

 «قازرلادبع انأ ءروصنم نب دمحأ انث ءرافصلا ليعامسإ انربخأ - 78

 لاق : را يول ول ل كيل نع كبنم نب ماحح نع ءرمعم انأ

 اهلمعف ةئيسلاب مه اذإف ءاهلاثمأ رشعب اهوبتكاف اهلمع نإف .ةنسح هل اهوبتكاف

 اذه نم :« هيلع قفتم «ةنسح هل اهوبتكاف اهكرت نإف ءةدحاو ةئيس اهوبتكاف

 . 9ةئامعبرأو ةرشع سمخ ةئس نارشب نب نيسحلا يبأ ةافو تناكو هجولا
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 )١( :ص) ىف ١1558( ثيدح (97) باب تايدلا باتك )5407(.

 .(7188 - 44) ثيدح (4) باب بادآلا باتك (1149/6) يف ()
 .(غ 851 ثيدح (58 «50) باب ةماسقلا باتك 51/4 يف قفوفز

 يبأ يلامأ نم ناسلجم هيف ءزج :لاقو 2201/1 عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ام هلعل (4)

 مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق .سراوفلا يبأ نب حتفلا يبأو «نيسحلا

 اهيف هلو 1/١١١( عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف دجوي هثيدحو (ب/5١٠ سرهفملا

 24/١ عومجملا) يفو (44 85 ق ؛7 عومجملا) نمض ؛يلاوعلا ةاقتنملا دئاوفلا

 ؛«ق١٠يف ءهرالا عرمجملا)و (537 - 74"ق .45 عومجملا)و (73908 1 الق

 .(788 _ "814/5 سسؤملا عمجملا .(3هأآ  ١5١ق قال عومجملا)و

 ملسمو .(1491) ثيدح (1”7) باب قاقرلا باتك ١77١( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (8)

 )5٠١8 - ١119(. ثيدح (09) باب ناميإلا باتك )1//١١09( يف

 .كلذك وهو (5)



 (')نسحلا يبأ ءازجأ "06

 ةئس هتافو تناكو ىمامحلاب فورعملا ئرملا رمع نب دمحأ نب ىلع

 ١ 00 1 م
 .٠ ةئامعبرأو 0 رسع عبس

 :سراوفلا يبأ نبا جيرخت هثيدح نم عساتلا ءزجلا

 ةباتك نوراه نب ىلعو «ةءارقو ًاعامس «ناميلس لضفلا وبأ هب ينربخأ

 نيسحلا وبأ انأ ءًاعامس ىناثلاو ء«ًاروضح لوألا ءريقملا نب ىلع انأ :الاق
 وبأ انأ «ءفالعلا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ .فسوي نب قحلادبع

 . يمامحلا نسحلا

 ():ةجافخ ءزجب فرعي هثيدح نم رخآ ءزج
 انأ :لاق مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ ىلع هتأرق ء.مخض وهو

 ءروقنلا نب دمحم نب هللادبع انأ .ةسماخلا يف انأو يلبرإلا ميهاربإ نب دمحم

 «فالعلا نب دمحم نب ىلع انأ :الاق امهنم ًاعامس .فسوي نب قحلا دبعو
 ْ . يمامحلا انأ

 . هلنمو

 لاق عساتلاو ءسماخلا ءزجلا (408 .754/5عمجملا) يف ظفاحلا اهنم ركذ )١(
 «ةيرهاظلا يف طوطخم (أ/7١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا

 «سراوفلا يبأ نب حتفلا يبأ ءاقتنا (يمامحلا نبا ثيدح نم ةاقتنملا دئاوفلا) ناونعب
 .4*5/؟ سسؤملا عمجملا 5١١(. 7 5١ق9 يف 25/8١ عومجملا) نمض

 «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو نامث (58#8) ةنس دلو «قارعلا ئرقم ثدحملا مامإلا قفز

 تاءارقلا ديناساب درفت ءالضاف ًانيد ًاقودص ناك :هيلعو ائيلع هللا ةمحر بيطخلا لاق

 .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عبس (419) ةنس نابعش يف تام .هتقو يف اهولعو

 .(407/30/ ريسلا)

 ناونعب ةيرهاظلا يف (أ/ 7٠٠١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (9)
 عمجملا .(ب)١٠ أ/٠١6قا١ "ملام عومجملا) نمض (يمامحلا نبا ثيدح)

 488/١. سسؤملا
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 ءةقدص نبا وه قاحسإ انث  نوراه نبا ينعي  دمحأ انثدح - 8

 نب هللادبع ىنثدح لالب نبا وه ناميلس انث  دلخم نبا ىنعي  دلاخ انثدح

 رّمأو ءاثعب هوو هللا لوسر ثعب) :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع «رانيد

 لاقف «هترامإ ىلع سانلا نعطف ءامهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ مهيلع

 ةرامإ يف [ب/8١١] نونعطت متنك دقف هترامإ يف اونعطت نإ : و هللا لوسر

 سانلا بحأ نمل ناك نإ «ةرامإلل ًاقيلخل ناك نإ هللا ميأو «لبق نم هيبأ
 .2”(هدعب ىلإ سانلا بحأ نمل اذه نإو «ىلإ

 اميف هعم ركذ نمو ةزمح نب ناميلس .ةجردب اذه نم ىلعأ هانربخأو

 نب ليعامسإ نيعبرأ يف مدقتملا هدنسب «يعيطقلا نبا انأبنأ :اولاق .مدقت

 .هب رائيد نب هللادبع انثدح :لاق ءهيلإ رفعج

 :()7فاكتعالا ءزجب فرعي «هثيدح نم رخآ ءزج

 مئانغلا وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس ًاضيأ دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 نب هللادبع نب هللاديبع انأ «نيثالثو ىدحإ ةنس ءًاعامس ىرصص نب ملاس

 . هلمو

 نب دمحم ليعامسإ وبأ انث «ىعفاشلا هللادبع نب دمحم انثدح 2 6

 ًاعيمج .«سيوأ يبأ نبا انث «قاحسإ نب ليعامسإ انث «يعفاشلا انثدح
 هللا يضر ةريره يبأ نع «هيبأ نع «نمحرلادبع نب ءالعلا نع «كلام نع

 كرشأ المع يل لمع نم» :ىلاعت هللا لاق :ُكُقَو هللا لوسر لاق :لاق هنع

 ثيدح (19) باب ِك# ىبنلا باحصأ لئاضف (/75ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
 - 57”) ثيدح )٠١( باب ةباحصلا لئاضف باتك (685/5) يف ملسمو .2)

2005 

 ةيرهاظلا يف هنم ءزج دوجوملا :يلشعرملا لاق 2944/7 عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (؟)
 .8948/7؟ سسؤملا عمجملا .(44 4 ق 0**2) ثيدح (45) مقرب
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 هاور «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأو «ءيرب هنم انأو هلك هل وهف 2يريغ هيف
(00 

 :كلذ ريغو نيديعلا لسلسم هيف هثيدح نم رخآ ءزج

 ميهاربإ نب رفظملا نب يلع نسحلا يبأ بيدألا ثدحملا ىلع هتأرق

 رهاط يبأ ظفاحلا نع ؛يشرقلا يلع نب نامثع ىلع تأرق :لاق يدنكلا

 .ىمامحلا نسحلا وبأ انأ «فالعلا دمحم نب ىلع انأ ءًانذإ ىفلسلا
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 (")نسحلا يبأ يلامأ 5

 هيوكدبع نب رفعج نب ىيحي نب يلع

 (29ةئامعبرأو نيرشعو نيتنث : نيتنثا ةنس تام

 :اهنم سلاجم ةثالث هيف ءزج
 «يصمحلا نسح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ .هيقفلا هب ينربخأ

 «يسلابلا نب يلع نب دمحمو « يتءارقب رجاتلا ريصنلا نب يلع نب ميهاربإو

 دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأ :اولاق «.ةزاجإ يوركلا رمع نب نسحو

 .(ح) ءًاعامس نوقابلاو ءًاروضح يسلابلا «يواخسلا

 )١( ثيدح (0) باب قاقرلاو دهزلا باتك (11584/4) يف )45  28848(.

 لاق ءهيلامأ نم سلاجم (”) هيف ًاءزج 5 عمجلا) يف ظفاحلا اهنم ركذ (0
 ١ (ق 359 يف لللم5ك عومجملا) نمض ؛ةيرهاظلا يف طوطخم :يلشعرملا

 سسؤملا عمجملا .(995 - 1١98 ءقا1١ يف 4/٠١١5: عومجملا) نمضو 0
 هلا

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامئالثو نيثالثو عضب ةئس دلو «يناهبصألا قفز

 ةعبرأو ةثالث اهنم يل عقو ةريثك سلاجم ىلمأ «ةقثلا لاحرلا ثدحملا مامإلا :هيلعو

 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو نيتنئا (17؟) ةنس مرحملا يف يفوت «ناسلجمو

)2 
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 «ةزمح نب ناميلس انخيشو ءاهيلع يتءارقب يلع تنب ةيده ينتربخأو
 "ردي نب ناردب نب فسويو ءدمحأ ةنبا بنيزو «نسحلا يبأ نب ميهاربإو
 «يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :الاق ينادمهلا رفعج انأ :مهلك اولاق «ةزاجإ

 .ةيوكدبع نبا انأ .'"”يناسرفلا رابجلادبع نب دمحم ءالعلا وبأ انأ

 : هلمو

 ليعامسإ نب دمحم انث «"”رادنب نب نسحلا نب هللادبع انربخأ 5
 «ينايتخسلا بويأ نع «قاحسإ نب دمحم انث .ءديبع نب ىلعي انك ؛ غئاصلا

 ركبلل» :4ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «ةبالق يبأ نع
 . ©«ثالث بيثللو عبس

 :ًاضيأ (0هيلامأ نم ناسلجم هيف ]1/١5[ ءزج
 انأ «يتءارقب يومرألا نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ اهب ينربخأ

 نب ءالعلا وبأ انأ ءيفلسلا ظفاحلا يدج انأ ءبساحلا نبا نمحرلادبع

 نامثع نب نالضف دمحأ وبأ :ًاضيأ لوألا سلجملابو «يناسرفلا رابجلادبع
 .ةيوكدبع نبا انأ :الاق «يسيقلا

 .هريغو رفعج نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق ءيبجحلا بوقعي وبأ )١(

 .(35؟8//79 رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو عست )197٠١9( ةنس تام

 ريسلا) .يناج رذوسلا هللادبع نب دمحأ ةمجرت يف :هللا همحر يبهذلا هركذ ءيبضلا (؟)
6)). 1 1 1 

 نم عمس «قداصلا ثدحملا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ينيدملا دمحم وبأ (*)

 نيسمخو ثالث (787) ةنس تام نورخآو ةيوكدبع نبا هنع ثدح «هريغو غئاصلا

 454/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(8114) ثيدح(7١١) باب حاكنلا باتك 7"١١( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (5)
 نع امهالك )١415( ثيدح (؟5) باب حاكنلا باتك )1١//5١19( يف هجام نبا هجرخأو

 .سنأ نع ةبالق يبأ

 .مدقت ام رظنا (5)
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 :هيلامأ نم (')سلاجم ةعيرأ هيف رخآ ءزج

 يبأ نم هتزاجإب ءوه نم نآلا رضحتسا الو ءانخويش ضعب ىلع هتأرق

 نب دمحأو ءركب ىبأ نب قاحسإ ىل هزاجأو «ةحاور نب هللادبع مساقلا

 ال هل خيش نع «يفلسلا انأ ءًاعامس ةحاور نبا انأ :الاق يمجعلا نب دمحم

 تناك دقو «يناهبصأ اذه ةيوكدبع نباو «ةيوكدبع نبا انأ «نآلا هفرعأ

 مساقلا وبأ تام اهيفو ءاهركذ مدقتملا ةنسلا نم مرحملا رهش يف «هتافو

 .هئيدح نم يل عقو دقو «'"”يدادغبلا رقصلا نب يلع نب ةحلط

 ءزج وهو ,هيلع يتاكلألا مساقلا ىبأ ءاقتنا نم ")لوألا ءزجلا
 :مكخض

 رفعج انأ :لاق «هيلع ًاعامس ؛«ةزمح نب ناميلس انخيش هب ينربخأ
 ءاعامس نايب نب دمحأ نب ىلع انأ «ىفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ «ىنادمهلا

 .(ح)

 يبأ نب هللادبعو «يميخلا قيدص نب حتفلا يبأ نب دمحم ينربخأو

 انأ «ىنادليلا مهفلا ىبأ نب نمحرلادبع انأ :لوألا لاق « ىتءارقب بئاتلا

 .(ح) «نايب نبا انأبنأ « شوب نب دعسأ نب ىيحي

 ,«ىفلسلا رهاط وبأ انأبنأ «يىقارعلا ليعامسإ انأ :بئاتلا ىبأ نبا لاقو

 نب ةحلط انأ «نايب نبا انأ :اولاق فسوي انبا ميحرلا دبعو «قحلا دبعو

 .رقصلا

 .هقباس رظنا )1١(

 هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو تس (*”*5) ةنس دلو «ىناتكلا (؟)
 بيطخلا ركب وبأ هنع ثدح ؛فلسلا ةيقب حلاصلا ريخلا ةقثلا خيشلا :هيلعو انيلع
 نم ةئامعبرأو نيرشعو نيتنثا (117) ةنس ةدعقلا يذ يف تام ءاحلاص ةقث ناك :لاقو

 000 .(4ا/1١/9/ ريسلا) ةرجهلا
 مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (580/5 عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ()

 .186/؟ سسؤملا عمجملا .(رقصلا نبا ثيدح) ناونعب (أ/5١١ سرهفملا

 م



 : هلمو

 انث «يرجهلا ن نمحرلادبع نب دمحأ انث «دمحأ نب جلعد انثدح - 1/

 نأ ءهنع هللا يضر سنأ نع ءديمح انث «يراصنألا هللادبع نب دمحم

 مل :لاقف 6 َيبنلا هيلإ تفتلاف ءمساقلا ابأ اي :لوقي الجر عمس كلم يلا
 الو يمساب اومست» :ِة6 َّيبنلا لاقف ءًانالف تينع امنإ هللا لوسر اي كنعأ
 . '”(يتينكب اونكت

© © © 

 (')هساقلا يبأ يلامأ - "1

 ثالث ةنس يفوت «راسمسلا يفرحلا هللادبع نب هللاديبع نب نمحرلا دبع

 . ”9ةئامعبرأو نيرشعو

 :هيلامأ نم سلاجم ةرشع هيف ريبك ءزج اهنمف
 نب رفظم نب مساقلاو «مئادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ هب ينربخأ

 نب دمحم نب هللادبع انأ :ةثلاثلا يف يناثلاو ةسماخنلا يف لوألا اروضح

 يف مساملا وب نسوس نب نب | مساقلا ونبأ انأ «رامتلا ا | نب دمحأ انأ ءروقنلا

 ديمح نع (؟١71١) ثيدح (49) باب عويبلا باتك (4 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .هنع هللا يضر سنأ نع

 يف ظفاحلا هركذ : يلشعرملا لاق ءًاسلجم 7 عمجملا) يف ظفاحلا اهنم ركذ (0)

 عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف طوطخم سلجملا اذهو (ب/59١١ سرهفملا مجعملا)
 امأو :«يفرحلا مساقلا يبأ سلاجم نم سلجم) ناونعب (1108 - )١11١ قا يف (//51
 (184 - 3١7 «قا8يف 217/45 عومجملا) نمض اهنم سلاجم ةرشع دجويف : : هيلامأ
 «يفرحلا مساقلا يبأ .يلامأ) ناونعب طقف اهنم رشاعلا دجويو (يفرحلا يلامأ) ناونعب
 5 سسؤملا عمجملا .(ه© 1١ قو يف درا عومجملا نمض

 .ةرجهلا نم (407) ةنس يفوتو «ةرجهلا نم (”*5) ةنس دلو ملاعلا دنسملا خيشلا (

 ريسلا) /117/411١(.

5 



 دواد يبأ ثيدح نم ٌرلعب نآثيدحلا ءزجلا اذه نم مدقت دقو «ءالمإ

 :ًاضيأ هنمو ءهننس ركذ بيقع ًالصتم يناتسجسلا

 ليعامسإ نب دمحم انث «ىعفاشلا هللادبع نب دمحم انثدح 2 4

 «ثراحلا نب ورمع انأ ءبهو نب هللادبع انث ءجرفلا نب غبصأ انث «يذمرتلا

 نب هللادبع نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلادبع نع «هثدح ةداوس نب ركب نأ
 :مالسلا هيلع ميهاربإ لوق الت فَي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ٍيضر ورمع

 ْنِإ#» :مالسلا هيلع ىسيع لاقو 2''ةيآلا 4ساّنلا َنِم ًاريِثُك َنلَلْضَأ 2 بر
 «ىكنو «يتنمأ يتمأ» :لاق مث هيدي 1 عفرف 20 ةيآلا 4ُكُداَبِع مهن ْمُهِبَذَعت

 نا ةساف ءملعأ كبرو دمحم ىلإ بهذا !ليربج اي :ّلجو َّرع هلل لاقف

 :َّلجو َّنع هلل لاقف :لاق امب هربخأف مالسلا هيلع ليربج هاتأف ؟هيكبي

 .(كءوسن الو كتمأ يف كيضرنس انإ هل لقف دمحم ىلإ بهذا !ليربج

 «نمحرلادبع نب ميهاربإ ةقفاومو ةجردب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو
 باهولادبع تنن ةميرك انتربخأ :الاق ىيحي تنب ةاضقلا تس همع ةنباو

 .(ح) ؛ةزاجإ يفقثلا نسحلا نب دوعسم انأ ءاهيلع ًاعامس «ةيشرقلا

 انأبنأ :الاق يزملا دمحم نب دمحمو ءرفظم نب مساقلا انربخأو

 انأ :الاق ًاروضح ةميرك انتربخأ :ًاضيأ لوألا لاقو ء«ةدنم نب دومحم

 نب ميهارنإ انأ :الاق ًانذإ ةميركو ءاعامس لوألا ءهيقفلا سابعلا نب نسحلا
 نب سنوي انث ." "دايز نب ركب وبأ انث «هللادبع نبا ميهاربإ انأ ءنايطلا دمحم
 نب سنوي نع «ملسم هاور .مدقت امك هركذف بهو نبا انثدح «ىلعألادبع

 .هولعل هانقفاوف «' ”ىلعألادبع

 .ميهاربإ ةروس نم (5) ةيآلا )١(

 .ةدئاملا ةروس نم )١1١4( ةيالا (6)

 نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «يومألا نافع نب نامثع ىلوم هللا دبع ()
 تايهقفلل سانلا ظفحأ نم ناك :هللا همحر مكاحلا هللادبع وبأ لاق ؛نيدوجملا ظافحلا
 نم ةئامثالثو نيرشعو عبرأ (”74) ةنس رخآلا عيبر رهش يف تام ؛«ةباحصلا فالتخاو
 ©56/١(. ريسلا) .ةرجهلا

 .(307 )45"  ثيدح (469/) باب ناميإلا باتك )١191/١( يف (4)
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 :يفرحلا يلامأ نم يناثلاو لوألا ءزجلا

 ءرفظم نب مساقلا «لوألا ءزجلاب ينربخأ :اسلجم رشع ةتس امهيفو
 انأ «تاداعسلا يبأ نب بجنألا انأبنأ :الاق يتءارقب دعس نب ىيحي يناثلابو
 نب نيسحلا نب يلع انأ «ةئامسمخو عست ةنس «بجاحلا يقابلادبع نب دمحم
 * .امهب يفرحلا مساقلا وبأ انأ «بويأ

 :ًاضيأ ()هثيدح نم عباسلا ءزجلاو سماخلا ءزجلا

 انذإ رضاح تنب ةرهز نع ءدعس نب دمحم نب ىيحي ىلع امهتأرق

 نسحلا نب دمحم نب ةزمح انأ ءًاعامس ىطبلا نب دمحم انأ [أ/١5١] :تلاق
 .ىفرحلا انأ «يريبزلا

© © © 

 (")هساقلا يبأ يلامأ 9

 يبأ يخأ 29لدعملا نارشب نب هللاذبع نب دمحم نب كلملا دبع

 يبأ ةافو تناكو «نيدلجم يف عقت ةريثك ءازجأ يهو هركذ مدقملا نيسحلا

 . ةئامعبرأو نيثالث ةنس اذه مساقلا

 نب ىسيع :سلاجم ةدع امهيفو رشع يداحلاو رشاعلا ءزجلاب ينربخأ
 ًاعامس يكلاملا يلع نب رفعج انأ :لاق هيلع يتءارقب .معطملا ن نمح رلادبع

 رشاعلا ءزجلا نم لوألا سلجملا ىوس ء.ًاعامس يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ

 .مدقت ام رظنا كلذك )١(

 :يلشعرملا لاق ١106/١( عمجملا) يف ظفاحلا ءرشع يداحلاو ءرشاعلا ءزجلا ركذ (0)
 نمض ١6(  ؟) ءازجألا ةيرهاظلا يف (ب/١١٠© سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ
 ١8/١. سسؤملا عمجملا ١/٠١7(. عومجملا)

 نم (*89) ةنس لاوش يف دلو ءركذملا ظعاولا قداصلا ثدحملا مامإلا خيشلا (©)
 .(400/11/ ريسلا) .ةرجهلا نم (40) ةنس رخآلا عيبر يف تام «ةرجهلا
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 مساقلا وبأ انأ ءاعامس يريصبلا نيسحلا نب دمحأ بلاط وبأ انأ ءهب ةزاجإف

 .نارشب نب كلملادبع

 ءزجلا رخآ ىلإ هدعب نيذلا ةثالثلاو ءرشع يناثلا ءزجلاب ينربخأو

 نب ىيحيو «مكاحلا ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيش :رشع سماخلا
 هنم نيسلجم ىوس ')نيرشعلاو يداحلا ءزجلابو «ىتءارقب دعس نب دمحم

 لوألا «ينادمهلا رفعج انأ :الاق هدحو ناميلس «عامسلا لصأ يف انوكي مل

 رشع يناثلاب انأ :لاق يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ ةزاجإ يناثلاو ءًاعامس

 نب يلع باطخلا وبأ :ًاضيأ هضعببو «يريصبلا نيسحلا نب دمحأ

 اذه باطخلا وبأ رشع ثلاثلا ءزجلابو «حارجلا نب نوراه نب نمحرلادبع
 نب دمحم رساي وبأو «يلبنحلا يلع نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأو «هلامكب
 نيسلجمب ''”بيطلا ىبأ نب دمحم نب دمحم لضفلا وبأو ءطايخلا زيزعلادبع

 هفصنب يلبنحلا روصنم وبأو «هعيمجب طايخلا رساي وبأ "”رشع عبارلابو ءهنم
 كلملادبع نب دمحم ديعس وبأو «همامتب رساي وبأ '*”رشع سماخلابو «لوألا
 وبأ ءنيرشعلاو يداحلا ءزجلابو «هنم ريخألا سلجملاب ”يدسألا
 .نارشب نب كلملادبع انأ :مهتثالث اولاق .حارجلا نب باطخلا

 :1 1 فز ٠ ءكو . ءايأ
 عبارلا رخا ىلإ هدعب نيذلاو نيرشعلاو يناثلا ءزجلاب ينربخأو

 :الاق يتءارقب نمحرلادبع نب ىسيعو ءاعامس ةزمح نب ناميلس '' نيرشعلاو

 .(408/؟ عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ()

 ئرقم خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يرزجلا نبا لاق «غابصلاب فورعملا ءلضفا وبأ (0)

 ١1١7 .1*ه1 ءا“ ءاط ١740/7(. ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ) .ةياورلا حيحص

 .ةيملعلا بتكلا راد يرزجلا دمحم نب دمحم

 581/١(. عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (6)

 181/١(. عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (4)

 ءرصان نبا هفعض :هيلعو انيلع هللا ةمحر يلبنحلا دامعلا نبا لاق «بدؤملا يدادغبلا (5)

 .("/4بهذلا تارذش) ةرجهلا نم ةئامسمخو ىدحإ (801) ةنس يفوت

 .(408/1 عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (5)

 ١//499(. عمجملا) يف ظفاحلا هركذ «نيرشعلاو عبارلا (0)
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 نيسحلا نب دمحأ بلاط وبأ اهب انأ :لاق يفلسلا انأ «هيلع ًاعامس رفعج انأ
 .نارشب نب كلملادبع انأ ؛يربصبل

 وبأ انأ :لاق يفلسلا انأ ءرفعج انآ «يتءارقب هدحو ىسيع ' ٠١ .برشعلاو
 «نيرشعلاو سماخلا ءزجلا رثكأب 9 زيكولا نب هللادبع نب دمحم تاكربلا

 نب دمحم ركب وبأ نيرشعلاو عباسلابو «'"”يفرحلا نب كرابملا نب رمع هيقاببو . دفا 5 1
 نسحلا وبأ [ب/١١١] نيرشعلاو نماثلابو «يزاريشلا دحاولادبع نب دمحأ
 .هللا همحر نارشب نب كلملادبع انأ :مهتعبرأ اولاق ناحيف نب دمحأ نب يلع

 :امهركذ مدقتملا نيخيشلا نع نيرشعلاو ثلاثلا ءزجلا نمو

 ىسيع نب دمحم انث «دايز نب دمحم نب دمحأ لهس وبأ انربخأ - 8
 نع .مامه نع «ميهاربإ نع «روصنم نع « ةنئييع نب نايفس انث «ينيادملا

 ةنجلا لخدي ال» :لوقي 6# ّئبنلا تعمس :لاق هنع هللا يضر ةفيذح
 02 "| ١

 . 2 (تاتق

 انث «بلاط « يبأ نب ب ىيحي ادن دايز نب لهس وبأ انربخأ - 5

 بوثلا ىف اندحأ لس 6 ّيبنلا لجر ىدان :لاق هنع هللا يضر ةريره
 , 200؟ نيب روث دجي مكلك وأ» : لاقف ؟دحاولا

 )١( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ 4/١/ا؟. 508/9(.

 مهتي ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءيخركلا سابدلا زابخلا ىيحي نبا ()
 نم ةئامعبرأو نيعستو عست (444) ةنس لوألا عيبر يف يفوت «بانأو بات مث لازتعالاب
 .("ا/4/7 ربعلا) .ةرجهلا

 ريسلا) .طايخلا روصنم وبأ دمحأ نب دمحم ةمجرت يف يبهذلا هركذ «بستحملا (6)
2.2.28 000 

 ملسمو .(5095) ثيدح (00) باب بدألا باتك ١1787( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (4)
 )1١59  1١8(. ثيدح (445) باب ناميإلا باتك )٠١1/1١( يف

 نع (0186 )11/5  ثيدح (017) باب ةالصلا باتك )58/١”( يف ملسم هجرخأ (6)
 ةالصلا باتك (97/8 :ص) يف يراخبلا هجرخأو .ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم

 .رخآ قيرط نم ("98) ثيدح (4)باب
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 :نارشي نب كلملادبع يلامأ نم بختنم ءزج

 يلع تنب ةيده هب ينربخأ :نسوس نب دمحأ هنع اهاور ىتلا ةرشعلا

 ميهاربإو «يزاغملا ىسيعو «ةزمح نب ناميلسو «يتءارقب يدادغبلا

 رفعج انأ :اولاق ةزاجإ ركش تنب بنيزو «ناردب نب فسويو ؛يمرخملا
 «يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ «ةئامتسو نيثالثو سمخ ءةئنس هيلع ًاعامس
 .نارشب نبا انث ءرامتلا نسوس نب رفظملا نب دمحأ ركب وبأ

 . هلمو

 نب دمحأ نب دمحم انث «باجين نب قاحسإ نب دمحأ انربخأ 0١

 نب سيق نع ءدلاخ ىبأ نب ليعامسإ انث «نوراه نب ديزي انث «ماوعلا يبأ

 7"2(لجو رع هللا همحري ال سانلا محري ال نم»
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 دمحم يبأ ظفاحلا (")يلامأ 5 خلا

 )١( يف ملسم مامإلا هجرخأ )١1809/4( باب لئاضفلا باتك )١8( ثيدح )55  5919(.

 :يلشعرملا لاق (ةرشعلا لالخلا سلاجم) ناونعب 0/١ عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ (0)

 ناونعب «ةيرهاظلا يف ناسلجم اهنم (ب/١٠١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ

 اهنمو «عباسلا نرقلا نم (أ/55١7 )7٠١5/[- ق ١١/87( عومجملا) نمض (يلامألا)

 (ه11١) ماع تعبط (ةرشعلا سلاجملا) ناوئعب ءطابرلا يف ةماعلا ةنازخلا يف خسن

 يدجم قيقحتب (لالخلا يلامأ نم ةرشعلا سلاجملا) ناونعب «طنط يف ةباحصلا راد يف

 07/١*(. سسؤملا عمجملا) .ديسلا

 ىدامج يف تام «ةرجهلا نم (”87) ةنس دلو «قارعلا ثدحم دوجملا ظفاحلا مامإلا (5)

 .(١/097إ/ ريسلا) .ةرجهلا نم (8"4) ةنس ىلوألا
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 ًاعامس ءرفظم نب مساقلا اهنم ةريخألا ةتسلا سلاجملابو «يتءارقب ينادليلا
 ا لاقو ؛ينادليل م يبأ ن نب نمحرلادبعأ انأ زةالفألا لاق ؛ةءارقو

 انأ االاسعلا دمحأ نب نسحلا نب كرابملا ريخلا وبأ انأ «ينارحلا
 . لالخلا دمحم

 :اهنم يناثلا فصنلا نمو
 وبأ انث «'"'9”بابحلا نب لضفلا انث ءرفعج نب دمحأ انثدح 5

 نب رباج نع .برح نب كامس انث «ةمثيخ نب دايز انث «يسلايطلا ديلولا

 نآرقلاو فاقب حبصلا يف أرقي ناك ه5 ّيبنلا نأ) :هنع هللا يضر ةرمس
 . ”9(ًافيفخت كلذ لعب هتالص تيأرو .ديجملا
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 ٠" (؟صالخإلا ةروس لئاضف ]١١١/1[
 اذه لالخلا دمحم يبأ ظفاحلل

 :الاق يتءارقب يلع تنب ةيدهو ءدعس نب دمحم نب ىيحي هب ينربخأ

 رهاط وبأ ظفاحلا انأ ًاعامس يهو .ةسماخلا يف لوألا «ينادمهلا رفعج انأ

 .لالخلا انأ «لاقبلا رادنب نب تناث ىلاعملا وبأ انأ «يفلسلا
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 دحأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةثامعبرأو نيرشعو عضب ةنس دلو )١(

 ىف ىفوت «ةغللاب ًاريصب ًادوجم ًاملاع ناكو «رهتشاو ءارقإلل ردصت «تابثألا ةمئألا
 ' .(”ها//19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو رشع ةنس ىلوألا ىدامج ةرغ )6/1/017١(

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو تس )٠١7( ةنس يف دلو «ةفيلخ وبأ (0
 بتكو مالعألا يقل «تقولا خيش يرابخألا بيدألا ثدحملا ةمالعلا مامإلا :هيلعو
 سمخ )١6( ةنس رخآلا عيبر رهش يف يفوت ءًانومأم ًاقداص ةقث ناكو ءًامج ًاملع
 ١١(.  ا//5١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(4048 - )١58 ثيدح ("8) باب ةالصلا باتك (*”//1) يف ملسم هجرخأ (9)
 ١8417. مقرب مدقت (54)
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 (١)دعس يبأ ءازجأ 5

 نيسمخو ثالث ةنس تام يذورجنكلا نمحرلادبع نب دمحم

 .يركسلا دعس يبأ جيرخت ؛هثيدح نم ءازجأ ةسمخ اهنمف «'””ةئامعبرأو

 يلع وبأ انأ «يتءارقب اجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم اهب ينربخأ
 «يورهلا زيزعلادبع حور وبأ انأ يلع ًاعامس .يركبلا نب دمحم نب نسحلا
 .يذورجنكلا دعس وبأ انأ «يماحشلا رهاط نب رهاز مساقلا وبأ انأ

© © © 

 مامإلا جيرخت ءازجأ ةسمخ "“" 
 (9يقهيبلا ركب يبأ

 نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ هذهب ينربخأ .كلت نم ربكأ يهو
 ءدحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا انأ :لاق ًاعامسو يتءارقب «قرشم

 «يسدقملا ينغلادبع نب دمحم نب دمحأ..سابعلا وبأ مامإلاو ءاهعيمجب ةزاجإ

 نب رهاز دجملا وبأ انأ :الاق اهنم ةريخألا ةثالثلا ءازجألل هظفل نم ًاعامس
 .يذورجنكلا انأ «ءيماحشلا رهاط نب رهاز انأ ؛'*”مناغ نب رهاط يبأ

 :اهنم عبارلا ءزجلا نمو

 وه ىلعي وبأ انأ .. نادمح نب ينعي  ورمع وبأ انربخأ 7 9

 يبأ جيرخت (ءازجأ ةسمخ يف تايذورجنكلا) ناونعب (41/؟ عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ )١(

 ىف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق «يذورجنكلا دعس يبأ ثيدح نم يركسلا دعس

 ْ 1 - ١6١/(. سرهفملا مجعملا)
 نم (580) دعب دلو «ناسارخ دنسم بيبطلا يوحنلا بيدألا مامإلا هيقفلا خيشلا (9)

 1١1/14(. ريسلا) .ةرجهلا نم (487) ةنس رفص يف يفوت «ةرجهلا

 «تايذورجنكلا نم «سماخلاو عبارلاو ثلاثلا (19868/5 عمجملا) يف ظفاحلا ركذ (9)
 .(أ/١5١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق «يقهيبلا جيرخت

 نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو ىدحإ )017١( ةنس دلو «ىناهبصألا ىفقثلا (4)

 يناث (107/11/17) دحألا موي يفوت ءاحلاص ًاخيش ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ةطقن
 .(54/8 تارذشلا 1*١/2دبيقتلا) .ةرجهلا نم ةثئامتسو عبس ةنس ءةدعقلا يذ رشع
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 نع ؛يرزجلا ميركلادبع نع «ةنييع نب نايفس انث «ةمثيخ وبأ انث «يلصوملا

 نأ ينرمأو ءاهلالجو اهدولج 8 نأو ٠ «ةندب اب ىلع موقأ نأ 15 هللا لوسر
 نم ىلعأ هانربخأو (اندنع نم هيطعن نحن :لاقو ءائيش اهنم رازجلا يطعأ ال

 «ةدهش انتربخأ .ًاروضح ريقملا نب , يلع انأ «ةزمح نب ناميلس ةجردب اذه

 انث .برح نب ىلع انث «ىيحي نب دمحم انث «ةيوقزر نبا انأ «دارط انأ

 «دواد وبأو ك7هريغو برح نب ريهز نع ملسم هاور هب ةئييع نب نايفس

 ءهجام نباو «"””ميهاربإ نب قاحسإ نع «يئاسنلاو «''”نوع نب ورمع نع

000 

 قف

 م

 قف

 )هر

0 
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 (7ىلعي يبأ ءازجأ - نضرفوا

 ("7ينوباصلا نمحرلادبع نب قاحسإ
 هل يركسلا دعس يبأ جيرخت

 « ىتءارقب دارزلا نب دمحأ نب دمحم اهب ىنربخأ ءعازجأ ةرشع ىهو

 .(17317 - "48) ثيدح )5١( باب جحلا باتك (4814/5) يف

 .(1759) ثيدح (؟١) باب كسانملا باتك )7191١/5( يف

  ؟/47١41/- )1١/4155 ثيدح (؟58  ؟514)باب جحلا (4ها/ 485 /؟) ىربكلا يف

 .(( 4154/١

 .(:99) ثيدح (9ا/) باب كسانملا باتك )8/1"٠١( يف
 يف وهو .؛ينوباصلا ىلعي يبأ دئاوف نم ءزج :(*817/؟ عمجملا) يف ظفاحلا لاق
 ناونعب (أ/9١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق .ءازجأ ةرشع
 .اهعمس هنأ (76/18 ريسلا) يف يبهذلا ركذو (ينوباصلا دئاوف)
 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ءةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو سمخ (9ا/ه) ةنس يف دلو

 ظعولا يف بوني ناكو اهاتعمس ءازجأ ةرشع هل تجرخ «ملاعلا دنسملا خيشلا :هيلعو
 يفوت ةيفوصلا ةقيرط ىلع ةقث فيرظ خيش وه :هللا همحر يسرافلا لاقو ءهيخأ نع

 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامعيرأو نيسمخو سمخ ةئس لوألا عيبر عسات (4هه /*/4) يف

 .(ا/ همام
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 وبأ انأ :الاق يحلاصلا هللادبع بحملا نب دمحم :رخاوألا ةعبرألا ءازجألابو

 دمحم نب زيزعلادبع انأ :ةعنارلا يف يناثلاو ءيركبلا نب نسحلا يلع

 ىلعي وبأو «ينوباصلا [ب/١؟1١] ىلعي وبأ انأ ءرهاط نب رهاز انأ «يورهلا
 تناكو «تانيعبرألا لصف يف هركذ مدقملا ينوباصلا نامثع يِبأ وخأ وه اذه

 .هللا ءاشنإ هثيدح يتأيسو «ةئامعبرأو نيسمخو سمخ ةئس اذه ةافو
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 ('”)ورمع يبأ ءازجأ 3 4

 ةدنم نب قاحسإ نب دمحم هللادبع يبأ ظفاحلا نب باهولا دبع

 .ءازجأ ةرشع يهو 2؟"9ةئامعبرأو نيعبسو سمخ ةئس يفوت يناهبصألا

 سداسلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا يهو :اهنم ءازجأ ةعبسب ينربخأ

 يتءارقب :مساقلا دمحم وبأو «ناميلس لضفلا وبأ :ناخيشلا عساتلاو نماثلاو

 انأ «ناهبصأ نم ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم ءافولا وبأ انأبنأ :الاق ًاعامسو
 نيسمخو تس ةنس «هيلع اعامس ,"0دمحأ نب دمحم نب دمحأ ديشر وبأ

 .ةدنم نب ورمع وبأ انأ :لاق اهدعبو ةئثامسمخو

 :اهنمو

 نب ىيحي انث :« ”ينامركلا بوقعي نب هللادبع انأ «يبأ انربخأ - 485

 «رانيد نب ورمعو «ينايتخسلا بويأ نع ءديز نب دامح انث «ينامركلا ىيحي
 فقاو لجر امنيب) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع
 : 6 هللا لوسر لاقف .«تامف هتلحار هتصقوأف ةفرعب ه5 هللا لوسر عم

 يفو «نماثلاو «لوألا ةعبرألا ءازجألا عمجملا) يف ظفاحلا اهنم ركذ )١(

 .عساتلا (7817/5) يفو «سداسلا (000/1)

 يف تام ء«ةرجهلا نم (”84) ةنس دلو ءريبكلا دنسملا ةقثلا ثدحملا خيشلا (0

 .(450/18 ريسلا) .ةرجهلا نم (475/5/19)
 .(55١1/*هبتنملا ريصبت) .جيفلاب فورعملا (*)

 :هللا همحر مكاحلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخ (760) ةنس دلو (5)

 514/١8”(. ريسلا) .هنم عمسأ ملو يمايأ يف ناك
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 هثعبي هللا نإف هورمخت الو هوطنحت الو هيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا)
 . 7ًادبلم» :ورمع لاقو «ًايبلم ةمايقلا موي

 دعس نب دمحم نب ىيحيو «نمحرلادبع نب ىسيع ًالصتم هانربخأو
 دمحم نب دمحأو «يربطلا دمحم نب ميهاربإو ءركش نب دمحأ ةنبا بنيزو
 «يريظحلا فسوي نب رداقلا دبعو «يشرقلا ميحرلادبع نب دمحمو ؛يتشدلا
 نبا انأ :عبارلاو ءرفعج انأ :نولوألا ةثالثلا .لاق ءمهنم لك ىلع يتءارقب
 ءيواسلا فسوي انأ :سداسلاو «ةحاور نب هللادبع انأ :سماخلاو ؛يزيمجلا
 انأ ءيفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا انأ :اولاق رفاظ نب باهولادبع انأ :عباسلاو
 بوقعي نب هللادبع انث .يدايزلا شمحم نب دمحم انث ء«لضفلا نب مساقلا

 .هركذف «ينامركلا
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 (”يلاوعو تاقفاوم هيف ءزج - 6
 ديز نب دامح ثيدح نم

 روكذملا ةدنم نب ورمع يبأ ثيدح نم
 ينتربخأ :لاق يتءارقب ةرم ريغ ءرفظم نب مساقلا هب ينربخأ

 نب دوعسم انأبنأ :تلاق ةيناثلا ةنسلا يف رضاح انأو «باهولادبع تنب ةميرك
 .ةدنم نب ورمع انأ .يفقثلا نسحلا

 : هنمو

 سنوي انث ءيريصملا ورمع نب دمحأ انث «يبأ انربخأ 6
 يبأ نع «؛ثراحلا نب ورمع انأ ءبهو نبا انأ ءىلعألادبع نب [أ/7١]
 :لاق 86 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «ةريره يبأ ىلوم سنوي

 لاقو )١758(. ثيدح (؟١) باب زئانجلا باتك (149 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(
 .(ًايبلم) :ورمع

 هيلع فقأ مل (0)
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 مث « ينارصن الو يدوهي ةمألا هذه نم دحأ يب عمسي ال !هديب يسفن يذلاو»

 :تلق «رانلا باحصأ نم ناك الإ ءهب تلسرأ يذلاب نمؤي ملو تومي

 «ةدنم نب دومحم انأبنأ :لاق هيلع باختناب «ةزمح نب ناميلس ًاضيأ هانربخأو
 .(ح) ءهركذف ءًاعامس ةدنم نب ورمع وبأ انأ ءاعامس يتشدلا هللادبع وبأ انأ

 نب نسحلا انأ ميميمتلا رفعج نب دومحم انأ :اضي : ًاضيأ ىمتسرلا لاقو

 نب سنوي انث «“ ١”يزارلا ميركلادبع نب دمحم نب هللادبع انث ,يدادغبلا يلع
 57 05 3 قفز

 ةقفاوم عفوف هب سنوي نع ملسم هاور .مدقت امك هركذف ىلعألادبع

 .ةيلاع
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 ةدنم نب ورمع يبأ دئاوف نم رخآ ءزج 72 ""'

 هرخآ يفو ايندلا يبأ نبا ثيدح نمو ءهيبأ "”يلامأ نم بختنم هيف

 امهالك «ةءارق رفظم نب مساقلاو ءاعامس ةزمح نب ناميلس هب ىنربخأ

 نب ورمع وبأ انأ «نابغابلا دمحأ نب دمحم انأ .ةزاجإ ةدنم نب دومحم نع

 .اذه ورمع يبأ قيرط نم ءهانيور امم اريثك مدقت دقو «هركذف «ةذنم
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 بحاص ةقث ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر مرعن وبأ لوق يبهذلا لقن .ءمساقلا وبأ )١(
 .(58 4/١8 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشع (”70) ةنس يفوت «لوصأ

 .(18"  ؟40) ثيدح )9١0( باب ناميإلا باتك )194/1١( يف (0)

 يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (7//77# عمجملا) يف لوألا ءزجلا ظفاحلا اهنم ركذ (9)

 مسقلا (”/#ه عومجملا) نمض «ةيرهاظلا يف طوطخم ١١١/( سرهفملا مجعملا)
 نمضو (أ/ه# 1/45 فق ءك/؛١ عومجملا) نمضو (باإه'ا أ[/58) ق «كلاغلا

 .(أ/١8١  أ/١الال) ف (9/55 عومجملا)
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 (١)ةحرخملا ةرشعلا ءازجألا "0

 هللادبع يبأ سيئرلا ثيدح نم
 8 ,'"”يفقثلا دومحم نب دمحأ نب دمحأ نب لضفلا نب مساقلا

 .هتافو تمدقت

 ةءارق ءمعطملا نمحرلادبع نب ىسيع دمحم وبأ ةلماك اهب ينربخأ

 ةرم ريغ هيلع يتءارقب ءدعس نب دمحم نب ىيحي "”(دمحم وبأو) ءًاعامسو
 يتءارقب ءركش نب رمع دمحأ ةنبا بنيز دمحم مأو ءدحاو سلجم ىف اهنم

 يلع نب رفعج لضفلا وبأ انأ : مهتثالث اولاق ءىصقألا دجسملاب اهيلع

 ىوس ىسيع :لاقو «ةسماخلا يف ًاروضح هنإف يناثلا ىوس ًاعامس ىنادمهلا

 : ىلإ عباسلا لوأ نم

 (*(نيدلا هيلع تيملا لجرلاب ىتؤي ناك» :ةريره يبأ ثيدح - 5

 .(ح) ءردقلا اذهب هزاجأف

 وبأ ءاهرخآ ىلإ سماخلا ءزجلا لوأ نمو لوألا ءزجلاب ًاضيأ ينربخأو
 «هيلع يتءارقب يريظحلا نبا بتاكلا رفظملا نب فسوي نب رداقلادبع دمحم

 ركب وبأ ءاهرخآ ىلإ سداسلا لوأ نم ءرخاوألا ةسمخلاو لوألا ءزجلابو
 وبأ ءرخاوألا ةعبرألا ءازجألابو ءيتشدلا مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ
 نب ركب وبأ '”ثلاثلاو لوألا ءزجلابو «يشرقلا ميحرلادبع نب دمحم حتفلا
 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ رشاعلاو عساتلا ءزجلابو «مئادلادبع نب دمحأ

 لاق .رشعلا تايفقثلا :(3504/6 215 2١١4/5, .اال؟/١ عمجملا) يف ظفاحلا لاق )١(
 .(أ/9١٠ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا

 ةنس بجر يف تامو «ةرجهلا نم (917) ةنس دلو «تقولا دنسم رمعملا ملاعلا خيشلا (6)
 -١١(. 8/19 ريسلا) .ةرجهلا نم (5489)

 .أطخ وهو (نب دمحم وبأ) لصألا يف (6)

 .(1518 )1١4  ثيدح (4) باب ضئارفلا باتك )١717/6( يف ملسم هجرخأ (4)
 .(440/؟ عمجملا) يف ظفاحلا لوألا ةثالثلا ركذ (9)
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 دمحم وبأ انأ :يريظحلا نبا لاق ءمهنم لك ىلع يتءارقب .«يومرألا دماح

 انأ :يتشدلا لاقو ءاعامس جاور نب رفاظ نب [ب/١؟1؟] باهولادبع

 نب دومحم نب فسوي انأ :يشرقلا لاقو «ةحاور نب نسحلا نب هللادبع

 انأ :يومرألا لاقو «ينادمهلا رفعج انأ :ركب وبأ لاق «يواسلا نيسحلا

 .(ح) « بساحلا نب يكم نب نمح رلادبع

 ةئامل هيلع يتءارقب «يربطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينربخأو

 اليذ هتيقتنا رخالاو «يبهذلا ءاقتنا امهدحأ نيأزج يف ءاهنم ةاقتنم ثيدح

 ورمع وبأ ظفاحلاو «دمحأ سابعلا وبأ هوخأو ءاهيف امب هزاجأو لوألا ىلع

 زازقلا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأو 2« ""يرزوتلا نامثع نب دمحم نب نامثع
 نب نمحرلادبع نب زيزعلادبع نب يلع نسحلا وبأ بيطخلاو ءاهعيمجب ةزاجإ

 نب يلع انأ :مهلك اولاق «ةرهاقلا نم ًاضيأ يلإ بتك اميف «'””يركسلا
 لاقو «ةرشعلا ءازجألا عيمجب :نولوألا لاق هيلع ًاعامس «يريمحلا هللا ةبه

 .(ح) ءرخاوألا ةعبرألاب :يركسلا نبا

 ةتسلا ٠ءازجألا ىف امل هيلع ًاعامس «ةزمح نب ناميلس انخيش ىنربخأو

 نباو ةنييع نب نايفسو .ديز نب دامح يلاوعو تاقفاوملا نم «ىلوألا

 :الاق ءاهعيمجب ةزاجإ يبه ذلا فسوي نب دمحمو «اهيقابب ةزاجإو كرابملا
 ءطقف لوألا ةتسلا ءازجألاب :لوألاو ءاهلكب :يناثلا «ينادمهلا رفعج انأ

 ْ .(ح)

 نب فسوي نب دمحم مساقلا وبأو «يرصملا يلع نب باهش ينربخأو

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (580) ةنس ىف دلو )١(
 ةرشع ثالث 071) ةنس رخآلا عيبر يف تام «ةياورلاب ينع ءدهازلا رواجملا ثدحملا
 .(47ا//١ خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو

 رجح نبا لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نامث (58) ةنس مرحملا يف دلو (0)

 لقعلاب نييرصملا ءاسؤر نيب اروهشم ناكو ملعلاب لغتشا :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 ةنس رفص رخاوأ يف تام ؛«يزيمجلا نبا نع ةيلوألاب لسلسملاب ثدحو «ةنايدلاو

 1 .(18/“ رردلا) .ةرجهلا نم .ةثامعبسو ةرشع ثالث (91)
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 نب نسحلاو :"”ىشكارملا دمحأ نب ناميلس نب دمحمو :«''”راهن نب هللادبع

 انبحاص دي ىلع ةرهاقلا نم ةباتك :"”يليخملا نب فسوي نب ميحرلادبع
 لاق «هيلع ًاعامس جاور نب باهولادبع انأ اولاق «يناولا هللادبع يبأ مامإلا

 لاقو ؛هدعب يذلاو '؟”عبارلاب :يناثلا لاقو ءرشاعلا ىوس اهيمجب :لوألا

 .(ح) ثلاثلاو يناثلاب :عبارلا لاقو ءهدعب نيذلاو نماثلاب :ثلاثلا

 ,'*”ينارحلا هلادبع نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ ينربخأو

 :لوألا لاق ةحاور نب هللادبع ابأ الإ ءًانذإ يدسألا ركب ىبأ نب قاحسإو
 ءازجألاب :يناثلا لاقو «عساتلا ءزجلا فصنو نماثلا ءزجلا ىوس اهعيمجب
 .(ح) ءرخاوألا ةتسلا

 نب ليعامسإو «يسلابلا يلع نب دمحم يناثلاو لوألا ءزجلاب ينربخأو

 نب نمحرلادبع ثلاثلا ءزجلابو ءًانذإ يراصنألا دمصلادبع نب ميركلادبع

 يواخسلا دمحم نب ىلع انأ :نالوألا لاق ءاهنم ةباتك ءيردنكسإلا فولخم

 نم ةئامتسو نيرشعو عبس (877) ةنس يف دلو «يركبلا (هللادبع وبأ) يبهذلا دنع )١(

 بتكو يزيمجلا نباو جاور نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛ةرجهلا

 نم ةئامعبسو ةرشع ىدحإ )91١( ةنس رخآ يفوت «هدنس العو رخأت .هتايورمب يلإ

 00 203/7 خريشلا مجعم) .ةرجهلا
 رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأ (550) ةنس دودح يف دلو «يجاهنصلا (6)

 ثدحو «تايفقثلا نم ىلوألا ةتسلا جاور نبا نم عمس دق ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 نم ةئامعبسو ةرشع عبس (1/19) ةنس ةجحلا يذ يف تام «تازاجإلا يف بتكو

 .(5//51 رردلا) .ةرجهلا

 نامث ةنس ةجحلا يذ رشع عبار )7188/15/1١4( يف دلو ءيردنكسإلا دمحم وبأ (0)

 نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو

 بجر نم رشاعلا )٠١///7١1( يف تام «,ثدحو تايفقثلا نم ثلاثلاو يناثلا جاور

 .(١١٠/؟ رردلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا ةنس

 .(519/؟ عمجملا) يف ظفاحلا (7 )4  نم ءازجألا ركذ (4)

 «ليلخ نب فسويو ةحاور نبا نع ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يبلحلا 2(

 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو رشع )7٠١( ةنس طسو يف تام ءًريخ ًالجر ناكو
 .(767/؟ خويشلا
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 ًاعامس '”يسراستلا ديز نب يلع ىضرلا وبأ انأ :ثلاثلا لاقو ءًاروضح
 ْ .(ح) ؛هيلع

 ينأبنأ :هيلع تأرق اميف ديعس نب [[/7١؟] ىيحي انخيش لاقو

 فسويو «ينوباصلا دومحم نب يلعو «ليفطلا نب فسوي نب ميحرلادبع
 نب يلعو «جاور نب باهولا دبعو ؛«يئراحلا متاح نب ىضترمو .يواسلا
 نب نمحرلا دبعو ,'""”يراصنألا قيتع نب رمع نب ةزمحو .يرماعلا راتخم
 ديعس نب دمحم نب دمحمو «يواخسلا نسحلا وبأو «بساحلا ىكم

 نب دمحأ نب ىيحي نب دمحمو «رانيد نب ميهاربإ نب نسحلاو ."“ ىنومأملا
 ,ءامرلا نب دمصلادبع نب يلعو ؛«يوارفصلا نمحرلا دبعو ,(فسوي
 لاق ٠ :يليخملا يطعملادبع نب فسويو «بابحلا نب نمحرلادبع نب دمحمو
 ظفاحلا انأ :اخيش نورشع مهو ًاعيمج ًاضيأ مهركذ مدقت نمو مهلك ءالؤه
 ةنس دودح نم «ةيردنكسإلاب هيلع اعامس «ىفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ

 «يزيمجلا نباو ءرفعج لاق «ةفلتخم خيراوت يف ةئامسمخو نيعبسو تس
 : ىضترمو «يواسلا فسويو «ينوباصلا نباو «ليفطلا نباو «ةحاور نباو

 ةزاجإ هب انأ لوألا ءزجلا ادع امب :جاور نبا لاقو «ةرشعلا ءازجألا عيمجب

 .(97/97 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ (5141) ةنس ناضمر

 ىودد يفلسلا 3 ثدح : هيلعو انيلع هّللا ةمحر ٍيبمذلا لاق «يناردنكسإلا مساقلا وبأ )2

 .(#01 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ىدحإ

 وهو «ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبس ةنس «مرحملا لهتسم (070/1/1) دحألا موي دلو (9)
 ثالث ةنس ءرخآلا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا (17/4/54) يف يفوت «ثيدحلا تيب نم
 .(7١5/*ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو

 يف يفوتو «ةرجهلا نم ةئثامسمخو نيسمخو نامث (0848) ةنس يف دلو هللاذبع وبأ قفز

 ةلمكتلا) .ةرجهلا نم ةئثامتسو نيثالثو ثالث ةنس .ةدعقلا يذ لهتسم 6في ذل

“1 4). 

 ريسلا) .يسنالقلا يلع ةبزور نبا ةمجرت يف .هللا همحر يبهذلا هركذ «نسحلا وبأ (6)
 020اا
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 نباو «"'”رشاعلاو نيلوألا نيأزجلا ادع امب :يسراستلاو ءًاعامس نكي مل نإ
 ثيداحأ ةثالث ىوس :ًاضيأ قيتع نب ةزمحو «لوألا ةعبرألا ءازجألاب :راتخم

 ,"”رشاعلاو عساتلاو عبارلا ءزجلاب :بساحلا نباو «ثلاثلا لوأ نم

 «عباسلاو يناثلاب :رائيد نباو «يناثلاو لوألاب : ينومأملاو يواخسلاو

 «لوألاب :بابجلا نباو يوارفصلاو ءرشاعلاو عساتلاب :ىيحي نب دمحمو

 هللادبع ونأ انأ :يفلسلا لاق «ثلاثلاب :يليخملا نباو «يناثلاب :حامرلا نباو

 ءاهل هعامس يف كش هنإف عساتلاو سداسلا ءزجلا ىوس ءاعامس ىيفقثلا

 يفلسلا ققحت ثيداحأ امهنم لك يفو ءًاعامس نكي مل نإ ةزاجإلاب امهاورف
 ءزجلا ىف اثيدح رشع ةعبس ىهو .كلذك اهاورف ىفقثلا نم اهل هعامس

 يتخسن يف اهيلع ملعم يهو ءعساتلا يف ًاثيدح رشع دحأو .سداسلا

 يفلسلا قيرط نم انل عقو ام ىلعأ نم ةرشعلا ءازجألا هذهو ءاهريغو

 رفعج نب دمحم نب لاله ءزج نم ءاثيدح نوثالثو فين اهيفو ءهّللا همحر

 ىلعأ نم يهو «ناطقلا شايع نب ىبحي نب نيسحلا هللادبع يبأ نع ءرافحلا
 ينربخأ :ىرخأ قرط نم هلامكب ءزجلا يل عقو دقو ءءازجألا هذه ثيداحأ

 نب ركب وبأو «نمحرلادبع نب ىسيعو «ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ هب
 يبأ نب يلع نب ىسوم حتفلا وبأو ءاعامسو ةءارق «مئادلادبع نب دمحأ
 يف :"”يسدقملا ميهاربإ نب دمحم [ب/77١] نب دمحأو «ينيسحلا بلاط
 نب ميهاربإ نب دمحم انأ :نولوألا ةعبرألا لاق «يلإ ةرهاقلا نم امهباتك

 الاق ءاعامس نزاخلا نب دمحم انأ :سماخلا لاقو ءًاروضح يلبرإلا ملسم

 .(ح) ءاهيلع اعامس «ةبتاكلا ةدهش انتربخأ

 ؛يماودلا نسحلا نب هللا ةبه نأ ءبلح نم يميدعلا سربيب يلإ بتكو

 0١ ةة عمجملا) يف ظفاحلا هركذ رشاعلا قو

 2( عمجملا) يف ظفاحلا امهركذ )0

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (587) ةنس دلو «يلبنحلا ميهاربإ وبأ (6)

 (9117؟) ةنس ىدامج يف تام ءهيلإ لحرو ءازجأ ةلمجب درفت :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 4 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع يتنثا
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 .(ح) «ةينابهولا هللادبع تنب ينجت انتربخأ :لاق ًاعامس دادغبب هربخأ

 ,يراجنسلا نب يلع نب دمحمو «يسلابلا نب يلع نب دمحم ينربخأو

 :ًاضيأ لوألا لاق ءًاعامس ىقارعلا دمحأ نب ليعامسإ انأ :الاق امهيلع ًاعامس

 : ًاضيأ يقارعلا لاقو :ةبتاكلا ةدهش انتأبنأ :الاق يومألا جرفملا نب دمحأ انأ

 «ةينابهولا ينجت انتأبنأ :ًاضيأ يومألا لاقو ءيسوطلا دمحأ نب هللادبع انأبنأ

 .(ح) «يبنيزلا دمحم نب دارط انأ :مهتثالث اولاق

 انربخأ :لاق '”ىنارحلا هللادبع نب دمحم انأبنأ :ًاضيأ يومألا لاقو
 ١ .(ح) ,'"'”يراصنألا قازرلادبع نب هللا ةبه

 نب دمحمو ءدعس نب دمحم نب ىيحي ًاضيأ ءزجلاب ينربخأو
 اولاق «ناميلس انخيش عم امهيلع ًاعامس «نايسدقملا رمع نب نمحرلادبع
 نب دومحم نب ميهاربإو .ةعامجو يطيبقلا نب , فيطللادبع انأبنأ : مهتثالث

 نب ركب وبأ انأبنأ :ًاضيأ دعس نباو ناميلس لاقو «نورخآ ةفئاطو ءريخلا
 دمحم نب رمع انأبنأ :ًاضيأ ناميلس لاقو ءيبرحلا لامك نب رمع
 انأ :ناذه لاق ءيزوجلا نب جرفلا يبأ خيشلا ينأ نب يلعو .«يدرورهسلا

 هللادبع تنب لامك انتربخأ :لامك نبا لاقو «يلبشلا دمحأ نب هللا ةبه

 ريخلا نبا لاقو .ةدهش انتربخأ :هعم نمو يطيبقلا نبا لاقو «يدنقرمسلا

 يطيبقلا نبا لاقو «يبنيزلا دارط انأ :مهتعبرأ اولاق «ينجت انتربخأ :هعم نمو
 الاق يراصنألا هللا ةبه انأ «ينارحلا هللادبع نب دمحم نب نامثع انأ :ًاضيأ
 .هركذف «ناطقلا ىيحي نب نيسحلا انث «دمحم نب لاله انث :اعيمج

 ةضور هامس باتك فلأ نسح مظن هل : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق « هللادبع وبأ قلد

 نم ةئامسمخو نيتس ةنس ىلوألا ىدامج رشع يناث هد يف يفوت ءابدألا

 .("ه؟/١٠ ريسلا) .ةرجهلا

 نيتنثا (407) ةنس دلو ء«هتومل شرعلا زتها يذلا ذاعم نب دعس ةيرذ نم نسحلا وبأ (؟)
 امو ىفلسلا ظفاحلل زاجأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 «عامسلا حيحص بكاوملا ءارق نمو تآيهلا يوذ نم ناكو ءرافحلا ءزج هدنع نأ هبنت

 ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعلاو يداحلا )441/4/5١( يف تام

 .(4 8 ريسلا) . ةرجهلا نم

 نفت



 ةمدقتملا ديناسألاب ءءزجلا اذه ىلاوع نم «تايفقثلا ءازجألا ىف اممو

 :ناطقلا شايع نبا ىلإ اهلك

 نع ءديز نب دامح انث ءمادقملا نب دمحأ ثعشألا وبأ اثدح - “917/

 هنع هللا يضر يملسألا ةزرب يبأ نع «ءيضولا يبأ نع ءةرم نب ليمج

 ءزجلا نم اذهو «اقرفتي ملام رايخلاب ناعيبلا» :ِهّويَو هللا لوسر لاق :لاق
 .ةيلاع ةقفاوم عقوف 2"”هب ثعشألا يبأ نع ةهجام نبا هاور ءاهنم لوألا (10

 نع ءديز نب دامح انث ءمادقملا نب دمحأ ثعشألا وبأ انثدح

 :كاق هنع هللا يضر سجرس نب هللادبع نع [أ/5١١] ناميلس نب مصاع

 يذلا فرعف ءهفلخ نم توندف هباحصأ ىف سلاج وهو يي ّيبنلا تيتأ)

 لثم «هفتك ضعب ىلع متاخلا عضوم تيأرف ءهرهظ نع ءادرلا ىقلأف ديرأ
 كل هللا رفغ :تلقف هتلبقتسا ىتح تعجرف «ليلآثلا اهنأك ناليخ هلوح عمجلا

 :لاق ؟ِةّقِلَو هللا لوسر كل رفغتسا :موقلا لاقف «كلو» :لاقف .هللا لوسر اي

 نم اذهو “""4ثيؤُنْلاَو نيمو َكْيَدِل َرْفَتْساَول :ةيآلا ىلت مث ءمكلو معن
 نب دمحأ نع ءهل لئامشلا باتك يف يذمرتلا هاور ءاهنم يناثلا ءزجلا

 .ةيلاع هل ةقفاوم هل عقوف "اهب يلجعلا مادقملا

 سنأ نع «تباث نع «ديز نب دامح انث .ءثعشألا وبأ انثدح 2 8

 نم نيلأ ًائيش الو ًاريرح الو ًاجابيد يديب تسسم ام) :لاق هنع هللا يضر
 حير نم بيطأ ءطق ةحئار تممش الو وقتي هللا لوسر فك

 نع ءيراخبلا هاور ءاهنم سداسلا ءزجلا نم اذهو (©5 هللا لوسر

 .ًايلاع الدب عقوف *'ديز نب دامح نع «برح نب ناميلس

 )١( باب تاراجتلا باتك (975/5) يف )/١9( ثيدح )5145(.

 ثيدحلا اذه رركت) هصن ام شماهلا يف هتلابق بتكو .دمحم ةروس نم (19) ةيآلا (؟)

 .(لبق اميف مدقت دقو اوهس

 .(51) مقر (9) باب ١19( - 18 :ص) يف ()

 .("8531) ثيدح (؟) باب بقانملا باتك 7٠( :ص) يف (54)
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 ى د( 07
 نبا نع ءماشه نع «ميشه انث رشجم نب ميهاربإ انثدح - ٠

 وهسلا يتدجس دجس و ّيبنلا نأ) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « نيريس

 . اهنم نماثلا ءزجلا نم اذهو "”(مالسلا دعب
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 (*7نسحلا يبأ ثيدح نم ةجرخملا نورشعلا ءازجألا 2 6

 يرصملا يعلخلا نيسحلا نب نسحلا نب يلع
 هل يزاريشلا نسحلا نب دمحأ جيرخت

 . ©ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس اذه يعلخلا ةافو تناكو

 وبأو ٠ ف "لاهرخآ ىلإ عباسلا ءزجلا لوأ نم كلذو ءاهنم ًاءزج رشع ير
 قداص وبأ انربخأ : الاق ًانذإ 3 ىقشمدلا فرشم نب زعلا يبأ نب د لمحم هللادبع

 : يناثلا لاقو «ةزاجإ :لوألا لاق ؛ يموزخملا بص نب ىيحي نب نسحلا

 فيعض رشجم نب ميهاربإ : :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «بتاكلا قاحسإ وبأ قل
 عبرأ (9؟85) ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب سمخل قاحسإ وبأ تام .ثيدحلا قرسي

 .(148 184/5 دادغب خيرأت) .ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو
 .(4497) ثيدح (484) باب ةالصلا باتك (١٠؟ :ص) يف يراخبلا هج رخأ

 .(ًاضرع غلب) اهل ًالباقم شماهلا يف بتك
 :يلشعرملا لاق .تايعلخلا نم تايلاعلا لادبألا ١5١0/١(: عمجملا) يف ظفاحلا لاق
 .(ب/١٠١٠١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ

 تام ء«ةرجهلا نم (408) ةنس دلو ءةيرصملا رايدلا دنسم ةودقلا هيقفلا مامإلا خيشلا
 74/1١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم (497/17/55) يف

 يف ١1( -40) نمو )١١7/1( يف لوألاو (”85/' عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ
 )١9  نمو (89/# ,4519/5) يف (هدحوا# 2.14 - 1 2.٠١  ؟) نمو (15/0)

 .(١01/؟ تايعلخلا ىقتنم) :ظفاحلا ركذو (560/6) يف )١5( ركذو (90377/5) يف 3٠١(
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 هعيمج باتكلا عمس دقو «ىلوألا ةتسلا ءازجألاب ةزاجإو «نيرشعلا ءازجألا

 زاجأو «ينارحلا دمحم نب دامع نب دمحم هللادبع وبأ اذه ةعافر نبا ىلع

 هذه تاقفاوم هيلع تعمسو :'''هتايورم عيمج ناميلس لضفلا يبأ انخيشل

 وبأ انأ :ةعافر نبا [س/١١؟5] لاق هنع هتياور ثيداحأ ةرشع وحن ءءازجألا

 ىلعأ يهو «ةيلاعلا ثيداحألاو دئاوفلا ةريثك ءازجألا هذهو .«يعلخلا نسحلا

 .نييرصملا ثيدح نم ىوري ام

 :اهنمو

 فرشم نب دمحمو «ةءارق دعس نب ىيحيو «ةزمح نب ناميلس انربخأ
 انأ :اعيمج اولاقو «ىنارحلا دامع نب دمحم انأبنأ :لوألا لاق «ةزاجإ

 انأ :الاق ءًاعامس :ثلاثلاو ءًانذإ :نالوألا لاق ءحابص نب نسحلا

 نب رمع نب نمحرلادبع انأ ,ءىعلخلا نسحلا نب ىلع انأ «ةعافر نب هللادبع

 نب نسحلا انأ «ةدنم نب دومحم نع ءرفظم نب مساقلا انربخأو 2 ١

 نب دمحأ انأ :الاق يبأ انأ «ةدنم نب دمحم نب باهولادبع انأ «سابعلا

 نع «كلام ىنربخأ «بهو نبا انأ «ىلعألادبع نب سنوي انث «ىنيدملا ورمع

 نأ فىنع هللا يضر ةريره يبأ نع .ءةملس يبأ نع ء«ءباهش نبا

 يتمأل ةعافش يتوعد ئبتخأ نأ ديرأف ةوعد يبن لكل نإ» :لاق قبو هللا لوسر

 «ىلعألادبع نب سنوي نع ؛"”يئاسنلاو .'"'ملسم هاور 6# «ةمايقلا موي

 ءرمع نب نمحرلادبع انأ «يعلخلا ىلإ هبو "١" .ايلاع امهل ةقفاوم عقوف

 ىنربخأ «ءبهو نبا انث ءىلعألادبع نب سنوي انث «ىنيدملا رهاطلا وبأ انأ

 هللا يضر ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «باهش نبا نع «ديزي نب سنوي

 نيساي وبأ انزاجأ دقو «هتايورم هزاجأو ........ ) هصن ام شماهلا يف هتلابق باتك )١(

 ةمطاف دمحم مأ انتخيش «ةزمح نب ناميلس ًاضيأ زاجأ دقو ؛هتايورم عيمجب ةماع ةزاجإ

 .(194 )884”  ثيدح (85) باب ناميإلا باتك )1848/١( يف (؟)

 ,(5"19) ثيدح .؟بوتيو مويلا يف رفغتسي مك باب (75”7 :ص) ةليللاو مويلا لمع قفرفإ
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 مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هللاو» :لاق كيلو هللا لوسر نأ ءهنع

 يذلاك ةقفاوم عقوف ءهب "سنوي نع يئاسنلا هاور 'ةرم نيعبس نم رثكأ
 . هلبق

 يعلخلا ىلإ امهدنسل مدقت امك فرشم نباو دعس نبا انربخأو *٠” 
 نب دمحم نب نسحلا انث «دايز نب دمحم نب دمحأ انأ «نمحرلادبع انأ :لاق

 هللا يضر ةشئاع نع ء«ةورع نع .يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس انث . حابصلا

 هنيب ةضرتعم انأو ليللا نم هتالص ىلصي و هللا لوسر ناك) :تلاق اهنع
 ْ . '"”(ةزانجلا ضارتعاك ةلبقلا نيبو
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 ()دمحم ىبأ ءازجأ 9 56

 «ئرقملا جارسلاب فورعملا «يوغللا نيسحلا نب دمحأ نب رفعج
 اهاقتنا ىتلا ءازجأ ةسمخلا اهنمف «'*”ةئامسمخ ةنس رفص يف هتافو تناكو
 :بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هيلع

 ثيدح (١؟) باب ةليللاو مويلا لمع باتك 1١١4/6 ١١١( ىربكلا) يف (')
 .( ماا

 ملسمو 018((2) ثيدح )1١6( باب ةالصلا باتك ٠١8( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (9)
 .(417  ؟59/) ثيدح (81) باب ةالصلا باتك )55/1١"( يف دنسلا اذهب

 يف (بيطخلا جيرخت جارسلا رفعج دئاوف) ناونعب 404/١( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ (9)
 «ب/١١١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ءازجأ ةسمخ
 نمض (0© .4 «2؟) ءازجألا ةيرهاظلا يف اهنم (447/8يرابلا حتف) يفو 4
 (178 )41١  ق48 يف (يلاوعلا حاحصلا دئاوفلا بختنم) ناونعب (8/17 عومجملا)
 عومجملا) نمض (يلاوعلا حاحصلا ةبختنملا دئاوفلا) ناونعب اهنم لوألا ءزجلا دجويو
 (17/84 عومجملا) نمض اهنم يناثلاو لوألا دجويو ١1( ١ق )191 -3١7( ثا
 )79  4١( قا١ (*/48 عومجملا) نمض اهنم سماخلا دجويو 1١9( - 191) قا؟
 ةبختنملا دئاوفلا) ناونعب )١6  ١56( ق١ يف 2.١6 مسقلا هسفن عومجملا نمضو
 .(يلاوعلا

 381١(.  ؟؟4١/84 ريسلا) .كلذك وهو (4)
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 مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ اهنم لوألا ءزجلاب ينربخأ

 دواد نب دمحم :اهنم سماخلا ءزجلابو «ةرم ريغ هيلع ىتءارقب «ىتشدلا

 نم ةسمخلا ءازجألا يف امب ينربخأو «هيلع ًاعامس «بيطخلا نبا يسدقملا

 ناملس نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ اهمظعم وهو كامسلا نبا ثيدح

 وبأ انأ :لوألا لاق ءاهرئاس ةياور يل زاجأو «كوبتب هيلع يتءارقب «بيدألا

 عست ةنس «بلحب هيلع اعامس «يوحنلا شيعي نب يلع نب شيعي ءاقبلا
 لاقو ءاعامس يبطرقلا دمحأ نب دمحم انأ :ىناثلا لاقو «ةئامتسو نيثالثو

 اولاق [/١؟6] هيلع ًاعامس «مئادلادبع نب دمحأ اهعيمجب انأ :كثلاثلا

 يسوطلا دمحم ؟'"(رهاقلا دبع) نب دمحأ نب هللادبع لضفلا وبأ انأ :مهتثالث

 رفعج انربخأ :لاق ةزاجإ :نارخآلاو ءًاعامس :شيعي لاق ءلصوملا بيطخ

 .اهعيمجب هيلع ًاعامس ءجارسلا

 :لوألا ءزجلا نمو

 نب دمحأ انث ءدمحأ نب نامثع انأ ءدمحأ نب نسحلا انربخأ 9 64

 هللا ىضر ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «عيكو انث «رابجلادبع

 كل يبنلا ماق ">4 تيرتألا َكَيَريِسَع ٌرِدَلَوط :تلزنأ امل :تلاق اهنع

 !بلطملادبع ينب اي !بلطملادبع تنب ةيفص اي !دمحم تنب ةمطاف اي) :لاقف

 نبا نع ءملسم هاور «متئش ام يلام نم ينولس .ًائيش هللا نم مكل كلمأ ال

 .ًايلاع هل الدب عقوف ."”عيكو نع ءريمن

 نب دمحم انث ءدمحأ نب نامثع انأ ءدمحأ نب نسحلا انربخأ 6٠ه

 يبأ نب كلملادبع نع ءركب يبأ نب هللادبع انث «ةنييع نب نايفس انث ءىسيع
 نأ .هنع هللا يضر دالخ نب بئاسلا هيبأ نع «بئاسلا نب دالخ نع ءركب

 .أطخ وهو (مئادلادبع نبا) لصألا يف )١(

 .ءارعشلا ةروس نم )7١54( ةيآلا (؟)

 )80"  5١8(. ثيدح (89) باب ناميإلا باتك )١195/1( يف (*)
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 نأ يباحصأ رمآ نأ ينرمأف «مالسلا هيلع ليربج يناتأ» :لاق لَو هللا لوسر
 «يئاسنلاو «"”عينم نب دمحأ نع «يذمرتلا هاور «لالهإلاب مهتاوصأ اوعفري
 ,©ةبيش يبأ نب ركب يبأ نبا نع ءهجام نباو «'”ميهاربإ نب قاحسإ نع
 نم واد وبأ هجرخأو .ًايلاع مهل الدب عقوف هب ةنييع نبا نع مهتثالث

 .هب ركب يبأ نب هللادبع نع «كلام ثيدح
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 يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا اهاقتنا يتلا )ءازجألا 2 4٠"

 روكذملا جارسلا رفعج لوصأ نم

 نب ىيحي نب يلع نسحلا "”وبأ) ينربخأ :ًاءزج نورشعو ةثالث يهو
 رشع عبارلاو رشاعلاو عباسلاو اهنم سداسلا ءزجلل هيلع يتءارقب «يبطاشلا
 ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ انخيشو ءاهيقابب هزاجأو ءرشع سماخلاو
 ©"””سداسلا ءزجلاب ينربخأو ءاهنم يناثلاو لوألا ءزجلل يتءارقب «مكاحلا
 : نماثلاو

 انأ :لوألا لاق «ّىلإ هباتك ىف يرامغلا مئادلادبع نب نسحلا دمحم وبأ

 رشاعلاو عباسلا اهنم ةريسي ءازجأبو «يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ اهعيمجب

 )١( باب جحلا باتك (18١؟/5) يف )١8( ثيدح )459(.

 .(70787) ثيدح (08) باب جحلا كسانم باتك (5١؟/ه) يف (؟)

 .(19477) ثيدح )١5( باب كسانملا باتك (914/95) يف ()

 .(1415) ثيدح (ا1) باب كسانملا باتك (505/5) يف (5)

 ىقتنم هيف ًاءزج هنم ركذ « يناثلا ءزجلا 1١5( .,"86/؟ عمجملا) يف ظفاحلا اهنم ركذ (©)

 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ”ح) ءازجأ ةثالث نم
 بكم يف اىرخأ ةخسن هل (ق ٠00 يف بلحب ةيدمحألا يف طوطخم وهو 57

 .(580/6 سسؤملا عمجملا) .قا 7584١( عومجملا) نمض دادغبب (فاقوألا
 .لصألا نم تطقس (7)
 .(؟ نر" عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ور
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 نيذهب انأ :ناميلس انخيش لاقو ءامهيلع ًاعامس «نالع نب ملسملا نب يكم
 انأ :يرامغلا لاقو هيلع ًاعامس ءىكلاملا ىلع نب رفعج نيلوألا نيأزجلا

 ةنس هيلع ًاعامس «ىسيع نب زيزعلادبع نب ىسيع دمحم وبأ نيأزجلا نيذهب
 لاق «يفلسلا دمحأ رهاط وبأ ظفاحلا انأ :مهتعبرأ اولاق «نيرشعو نامث

 هذهو .جارسلا رفعج انأ :لاق ةزاجإ :نارخآلاو ءًاعامس :ىسيعو رفعج
 نيلوألا نيأزجلا [ب/١؟0] نمو «ديشانألاو تاياكحلاو دئاوفلا ةريثك ءازجألا

 : لاصتالاب

 نب هللادبع انث «2'"”ىبأ انث «2"2”نيهاش نب رمع نب هللاديبع انربخأ (7)

 ينربخأ ءبهو نبا انأ ءيرهملا عيبرلا وبأ انث ءيناتسجسلا ناميلس
 نامقل ىلع لجر فقو) :لاق هرفع ىلوم رمع نع «شايع نب هللادبع
 تنأ :لاق .معن :لاق ؟شاحشحلا ينب دبع تنأ نامقل تنأ :لاقف ميكحلا

 !؟رهاظ يداوس ام وأ :لاق ؟دوسألا تنأ :لاق .معن :لاق ؟منغلا يعار

 «كباب مهنايشغو «كطاسب سانلا ئطو :لاق ؟يرمأ نم كبجعي يذلا امو

 لاق «كاذك تنك كل لوقأ ام تعنص نإ خأ نبا اي :لاقف .كلوقب مهاضرو

 يئافوو «يجرف يظفحو «يتمعط ةفعو «يناسل يفكو «يرصب ضغ :نامقل
 يذلا كاذف «ينينعي ال ام يكرتو «ءيراج يظفحو «يفيض يتمركتو «يدهعب
 .(ىرت امك ينريص

 نب رمع وبأ انثدح :'"”ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ انثدح

 ءًاقودص ناكو هنع تبتك :هيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن .حتفلا وبأ ١(

 /501/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأ )55٠( ةنس لوألا عيبر يف تام

 نم نيتئامو نيعستو عبس (؟410) ةنس رفص يف دلو ءذازأ نب صفح وبأ دمحأ نب رمع (؟)

 نبا حتفلا وبأ لاقو ءريثكلا فنصو عمج :هيلعو انيلع هللا ةمجر يبهذلا لاق «ةرجهلا
 ةجحلا يذ يف تام ءدحأ هفنصي مل ام فنص نومأم ةقث :هللا همحر سراوفلا يبأ

 .(40 431/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو سمخ (*86) ةنس

 لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيعست (؟0٠4) ةنس لوألا عيبر يف دلو ءزازبلا (6)
 ةنس لاوش يف تام «ثيدحلا ريثك ًاتبث ةقث ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا

 .(474/15 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو ثالث (”80)

 ل



 :هسفنل ””هيوطقب ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ هللادبع وبأ اندشنأ [7]

 قاب مايألا ىلع انلصاوت

 هارت نكل هبوص كعوري

 ًاباضغ ىقلن نأ هللاذذعم

 عيبرلا رطم انرجه نكلو
 عزنلا يناد هتاعور ىلع

 عوجرلا نسح مهلصو عجريف
 عيطملا ىلع عاطملا لذ ىوس

 اندشنأ «هيويح نب رمع وبأ اندشنأ ءيخونتلا مساقلا وبأ انربخأ ]١4[

 يشرملا دمحم نب هللادبع اندشنأ ؛ يسيطارقلا كديعس نب رمع

 ربصلا جرفلا باب حاتفم
 ةلاح ىلع ىقبي اال رهدلاو

 يتلا يلايللا هينفت هركلاو
 هلاح نم لاح ىقبي فيكو

 اند ءنأ 5

 رسي هدعب رسع لكو

 رمأ هذ عب يتأي رمألاو

 رشلاو ريخلا اهيلع ىنفي

 رهشلاو مويلااهيف عرسي
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 نم نيتئامو نيعستو سمخ (؟4ه) يف دلو «زازخلا يدادغبلا سابعلا نب دمحم )000(

 بتكلا ىور نيثدحملا ءاملع نم :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا لاق ؛ةرجهلا

 .رابكلا تافنصملا ىورو هرمع لوط بتك ةقث ناك : هللا همحر بيطخلا لاق «.ةلوطملا

 ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو نيتنثا (”87) ةنس رخآلا عيبر يف تام
.) 410 

 ريسلا) .

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيعبرأو عبرأ (؟5454) ةنس دلو .يكتعلا )0

 ضئاقن هظوفحم نمو «هليحيو قاقتشالا ركدي مولعلا نم ًاعلضتم ناك :هيلعو انيلع

 ةنس اذ ناكو «نييرصبلا وحنب نييفوكلا وحن طلخ ةمرلا يذ رعشو قدزرفلاو ريرج

 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو ثالث (73777) ةنض رفص يف تام ءرثنو مظن هلو نيدو

 7/6/1١6(. ريسلا)

 نم ةئامتسو نيعبسو نامث (518) ةنس لاوش يف يفوت «نيدلا سمش دحوألا نبا
 1 .651/8 تارذشلا) .ةرجهلا

 ليف



 مساقلا يبأ بيسنلا فيرشلا (')ءازجأ 2 0١

 جيرخت ءاهسيئرو قشمد بيطخ ينيسحلا سابعلا نب ميهاربإ نب يلع
 دقو «ةنس نيعبرأو سمخب هلبق تام دقو ءهل بيطخلا ركب ىنأ ظفاحلا

 بيسنلا فيرشلا تامو «2'”ةئامعبرأو نيتسو ثالث ةنس بيطخلا ةافو تمدقت

 ملو ءاءزج نورشع ءازجألا هذهو :«"””ةئامسمخو نامث ةنس ءرخآلا عيبر يف
 :اهعيمج عمسأ

 ءزجلا لوأ نمو يناثلا ءزجلا يهو :اهنم ًاءزج رشع ينثاب ينربخأ
 «ةءارقو اعامس ءركاسع نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ ءاهرخآ ىلإ رشاعلا

 نب دمحأو «يرابألا رمع نب دواد نب دمحم :ًاضيأ يناثلا ءزجلاب ينربخأو

 رشع ينثإلاب انأ :لوألا لاق امهيلع ًاعامس «ءيصمحلا نسحلا نب دمحم
 هيلع ةءارق «يراصنألا لفاغ نب ناسغ نب دمحم هللادبع وبأ «ةروكذملا ًاءزج
 تاكربلا وبأ ءزجلا اذهب [أ/75١] انأ :نارخآلا لاقو «ةثلاثلا ىف رضاح انأو
 وبأ ظفاحلا انأ :الاق «هيلع ًاعامس «يشرقلا دمحم نب باهولادبع نب رمع
 .مساقلا وبأ بيسنلا انأ ءركاسع نب يلع مساقلا

 ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ :ًاضيأ رشع سماخلا ءزجلاب ينربخأو
 دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا انأ :لاق هيلع يتءارقب «مكاحلا
 وبأ بيسنلا انأ ءرباص نب نمحرلادبع نب هللادبع دمحم وبأ انأ ءاعامس

 : يناثلا ءزجلا نمو

 )١( عمجملا) يف اهنم ظفاحلا ركذ 790/9 ١5١( ءازجألاو (8 ءال .5) ءازجألا )15«
 وهو (أ|/554١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (18 7

 عومجملا) نمض 4 بئارغلاو حاحصلا ةبختنملا دئاوفلا) ناونعب «ةيرهاظلا يف ةطوطخم

 .(164 )9"١  ق5

 .(؟9ا  ؟ا/14١/١ ريسلا) .كلذك وهو (؟)

 .(0:8/5/54) يف يفوت ؛ةرجهلا نم (474) ةنس يف دلو «ثدحملا مامإلا خيشلا (6)

 .(”51 "88/19 ريسلا)

 ف



 نب فسوي انأ .«"”يميمتلا نمحرلادبع نب دمحم انربخأ 71
 نامثع نب زيرح انث ءماشه نب ديلولا انث «بابحلا نب لضفلا انث «"”مساقلا
 «معن :لاق ؟ ع ّىبنلا باشأ رسب نب هللادبع تلأس) :لاق هنع هللا ىضر

 . " (هتقفنع ىلإ أموأو 1 م عا

 نب دمحأ انث «ليعامسإ نب نسحلا انأ ءفيظن نب اشر انربخأ )١55(
 انث «يزورملا ثراحلا نب دمحم انث «؟*”شارخ نب نمحرلادبع انث «ناورم
 ةيلاعلا يبأ نع «ةدلخ نبا نع «ةدئاز ينأ نبا انث «يفنحلا ورمع نب ءالعلا

 يديب ذخأيف ءهلوح شيرقو هنع هللا يضر سابع نبا يتآ تنك) :لاق

 هللا يضر سابع نبا مهب نطفف «شيرق تزماغتف «ريرسلا ىلع هعم ينسلجيف
 ىلع كولملا سلجيو ءافرش فيرشلا ديزي ملعلا اذكه :لاقف امهنع

 . ©(ةرسألا

 : هرثأ يف ثراحلا نب دمحم دشنأ مث [؟0]

 بيسحب هموق يف نكي مل نإو ًاملاع ناك نم سانلا عيفر تيأر

 بيرغب ةدلب يف لقاعامو  هملعب اهيف شاع ًاضرأ لح اذإ

 يضاقلاو هايأ عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «.نيسحلا وبأ رصن يبأ نبا ١(

 ةنس بجر يف يفوت «هتقو مشتحم ناكو ءامهنع ةياورلاب درفتو ناميلس ابأو يجنايملا
 .(١/5448إ/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو تس (445)

 ناكو هنامز يف ماشلا دنسم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحرز يبهذلا لاق «يجنايملا ركب وبأ (0)

 يف يفوت «هيلاوع نم ءازجأ ةعامج يل عقو ةنامألاو ةقثلا عم فيلاوتو مهفو ةلحر اذ

 51/١5"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو سمخ (/8) ةنس نابعش

 رظناو (*845) ثيدح (77) باب بقانملا باتك (778 :ص) ىف يراخبلا هجرخأ ()

 .(؟97/4ةفحتلاو ١248/؟ةباحصلا مجعم)

 بلاثم جرخ :هيلعو انيلع هللا ةمحر ظفاحلا دمحم ةعرز وبأ لاق «يزورملا دمحم وبأ (54)

 نم نيتئامو نينامثو ثالث (787) ةنس ناضمر ىف تام .ًايضفار ناكو نيخيشلا
 0000 ,(008/9 ريسلا) .ةرجهلا

 .(خا*5/5) ركاسع نبا خيرات نم ققحملا هجرخو )4//7١1( بيذهتلا يف يزملا هركذ (4)

 نفت



 نب يلع انث :''”يزجسلا مرصأ نب دمحأ دماح وبأ انثدح [5]

 ”4فز
 :2©"”ديرد نب ركب

 هقمار نويع يف “”هظاحلأ ترصق نإو ًاملاع "'رقتحت ال

 هقئارط يف يأرلا بنهم  ©”بدأ يذ نيعب هيلإ رظناو

 هقحاسو هراطع رهفب  انهتممهارت ًائيب كسملاف

 هقرافم نم جاتلا عضو وأ كلم يضراعب هارت ىتح

 :اهنم رشع سماخلا ءزجلا نمو

 انأ «ةزمح نب نوميملا انأ ءلدعملا فيظن نب ءاشر انربخأ - ”617

 «كلام نع .يعفاشلا انث «ينزملا ميهاربإ وبأ انث ءيواحطلا دمحم نب دمحأ

 «بزاع نب ءاربلل ةقان نأ) ةصّيحم نب دعس نب مارح نع «باهش نبا نع
 لهأ ىلع نأ © هللا لوسر ىضقف ءهيف تدسفأف «ءلجر طئاح تلخد
 ىلع نماض ليللاب ىشاوملا تدسفأ ام نإو «راهنلاب اهظفح طئاحلا

 «ةزمح نب ناميلس نيلجرب ةياورلا هذه نم ىلعأ هانربخأو .””(اهلهأ
 ريخلا وبأ انأ «ةدنم نب دومحم نع «ةءارقو ًاعامس ءرفظم نب مساقلاو
 ينعي  دمحأ انأ «يبأ [ب/5١١] انأ «ةدنم نب ورمع وبأ انأ ءدادقملا

 .(”*9/5باطلا ةيغب) .ثيدحلا انعم بتكي ناك :ءاجر وبأ لاق )١(

 يف يفوت «ظفحلا ةوق يف تابآلا نم ةيآ ناك ءديج رعش هل :يبهذلا لاق «يدزألا (0)
 :تلق 45/1١6( ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ (771) ةنس «نابعش

 .م1917/7 ةيسنوتلا رادلا / ملاس نب رمع تا (714) هناويد يف تايبألا

 .(نرقحت) ناويدلا يف ()

 .(رطخ) ناويدلا يف (4)
 .(هباوثأ) ناويدلا يف (6)

 .00659) ثيدح (47) باب تاراجإلاو عويبلا باتك (878/9) يف دواد وبأ هجرخأ (5)
 دمحأ مامإلاو .(777) ثيدح (1*) باب ماكحألا باتك (7/81/5) يف هجام نباو

 .(185 - ؟4"ه/) يف

 لين



 نبا ينعي  نايفس انث «مكحلا نب رشب وه نمحرلادبع انث «. ىيحي نب دمحم
 .ةصيحم نب دعس نب مارحو «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع « ةنييع

 .مدقت امك هركذف ءاربلل ةقان نأ
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 (')ةجرخملا يلاوعلا ةئاملا 9 "5

 مدقت دقو يوارفلا لضفلا يبأ نب دمحم هللادبع يبأ مامإلا ثيدح نم

 :نيأزج يف يهو هللادبع تاكربلا يبأ هدلو جيرخت «هركذ

 نب رفظم نب مساقلاو «موتكم نب فسوي نب ليعامسإ اهب ينربخأ
 نب دمحأو «يبطاشلا نب ىيحي نب يلعو ءرمع نب دواد نب دمحمو ءركاسع

 نب ركب وبأو «حون نب دمحم نب نمحرلا دبعو «ليعامسإ نب نمحرلادبع
 نب نسحو ؛«ينارحلا دومح نب دمحأو ؛'””يورهلا ركب يبأ نب دمحم

 «يفنحلا يداوج نب زيزعلادبع نب يلعو «””يشكارملا دمحم نب نمحرلادبع
 , 2نايطلا يلع نب ملاسو ؛'*”يفئارطلا نمحرلادبع نب يلع نب دومحمو

 ركذ :يلشعرملا لاق «ةيوارفلا ةثاملا (887 )١4/5. ”١195, ىف ظفاحلا اهركذ )١(

 ١ .(ب/67١ سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا
 لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو عبرأ (504) ةنس دلو «يحلاصلا نيدلا دامع (؟)

 .(419/؟ خويشلا مجعم) .هريغو مئادلادبع نبا نع ان :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا

 هنم تعمس مئادلادبع نبا نع انل ىور :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛يلع وبأ (6)

 (757) ةنس يفوت «يرهاظلا جيرخت مئادلادبع نبا ةخيشمو ملسم حيحص نم ىقتنم

 5١1١/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو نيتنثا

 نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عست وأ نامث (519) ةنس دلو «ءناوضر نبا (54)

 يف يفوت ءاهريغو ةيوارفلا ةئاملا مئادلادبع نبا نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح

 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالثو عبس ةنس ةجحلا يذ نم رشع عسات (7817/17/19)

 .(ةال/ه رردلا)

 نبا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو ثالث (567) ةنس ىف دلو «يزازعلا دمحم وبأ (6)

 هاش برع نب دمحم عم راصف راتتلا عم قشمد لصو :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح
 ةئامعبسو نيرشعو سمخ (ا/76) يف تام  مئادلادبع نب دمحأ نم هدالوأ عم هعمسأف

 .(؟1١//؟ رردلا) .ةرجهلا نم

 مم



 يتءارقب «يراصنألا ليعامسإ ةنبا بنيزو «يلبشلا هللادبع نب نشقآو
 ةثالغلا لاقو «يلقصلا ناميلس نب دمحم انأ :نولوألا ةعبرألا لاق ءًاعامسو

 نب دمحم نب يلعو «يبطرقلا رفعج يبأ نب دمحم انأ :ًاضيأ نولوألا
 هللا رصن نب ليقعو ٠ 2 يفنحلا ناطلس نب نمحرلا دبعو «ينيسحلا ميهاربإ
 نب هللا 'ةبه نب ىيحي تاكربلا وبأ يضاقلا انأ :ًاضيأ نالوألا لاقو «يفوصلا
 ,”ىضاقلا فلخ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةمالعلاو ؛ (©8ةلودلا ينس
 نب ملسملا مئانغلا وبأو «يسدقملا رفظ نب ليعامسإ رهاطلا وبأ ظفاحلاو
 «لوألا دج يسيقلا دمخأ نب موتكم ربلا وبأو ؛ *”ينيسحلا باهولادبع
 مدقتملا عم مهيلع ًاعامس «يحلاصلا نسحلا يبأ نب ناخرط نب دمحمو
 يلاعملا وبأ انأ :ًاضيأ ثلاثلا لاقو «ةثامتسو نيثالثو عبرأ ءةنس مهركذ

 ملاسو «يحيو «مالس نب ملاس نب نسحلاو «يزاريشلا نب دمحم نب دمحأ
 ءىرصص نب هللا رصن نب رمعو «””يسدقملا ىيحي نب قازرلادبع انبا
 مهركذ مدقتملا عم مهيلع ًاعامس «يسدقملا نامثع نب كلملادبع نب دمحأو
 نب دمحم هللادبع وبأ انأ :ًاضيأ يبطاشلا لاقو «ةئامتسو نيثالثو عست ةنس
 انأ :رفظ نبا لاق .«مئادلادبع نب دمحأ انأ :هدعب ركذ نمو ًاضيأ لاقو ءدعس

 ريسلا) .يرماعلا ناسح نب دمحم ةمجرت ىف :هللا همحر يبهذلا هركذ «يميمتلا قلل

 4/7 1١(.

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا (6ه6859) ةنس دلو قفز

 سمخ (556) ةنس ةدعقلا يذ يف تام «ماكحألا ديمح ًامامإ ًابيهم ًاروقو ناك :هيلعو

 .(ا ريسلا) . ةرجهلا نم ةثامتسو نيثالثو

 يبهذلا لاق ءةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو نامث (هال8) ةنس دلو يحلاصلا يسدقملا 6

 .طرفم ءاكذو دبعتو دجهت اذ ناكو ءاملعلا هب جرختو لغتشا :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 .(70/57 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نامث (578) ةنس لاوش يف يفوت

 هنم انلو ءثدح :هيلعو انيلع هللا ةمحر يرذنملا لاق ءيطورشلا يذقنملا مئانغلا وبأ (4)

 ةئامتسو نيثالثو سمخ ةنس «بجر نم رشع يداحلا 0/1 يف يفوت «ةزاجإ

 .(484/8ةلمكتلا) .ةرجهلا نم

 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو ثالث (547) ةنس يف يفوت ءءاجرلا وبأ (6)
 .(؟ /ه

 نرش



 رشع ةينامث مهو نوقابلا لاقو ءرافصلا نب رمع نب هللادبع دعس وبأ ةمّدلعلا

 .يوارفلا هللادبع وبأ انأ :الاق ءةقدص نب ىلع نب دمحم انأ :اسفن

 :اهنمو

 انأ «ينوباصلا نمحرلادبع نب قاحسإ ىلعي وبأ ذاتسألا انربخأ 4

 نب ملسم انأ «يزارلا بويأ نيب دمحم انأ « 00 ىشرقلا دمحم نبي هللادبع

 «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع ءرضخألا يبأ نب حلاص [أ/71١/] انث «ميهاربإ

 ةالص نم كردأ نم» :لاق 2 ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«ةالصلا كردأ دقف ةعكر "ةعمجلا

 ةزمح نب ناميلس «ةجردب ةياورلا هذه نم ىلعأ هانربخأو 2 48

 انأ «دحاولادبع نب دمحم انأبنأ :الاق «يتءارقب رفظم نب مساقلاو ءًاعامس

 نب ميهاربإ نب دمحم انأ «"”يوحنلا يلع نب دمحم انأ ءيلع نب ليعامسإ

 - بعصم وبأ انث . كمب بستحملا رافغلادبع نب نادبع نب دمحم انث ئرقملا

 ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع .كلم انث يرهزلا ينعي

 ؛كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نما : ك6 ّيبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر

 ءًايلاع ًالدب عقوف ,؟29كلام نع .ءافسوي نب هللادبع نع «يراخبلا هاور

 هر

 ه6 6

 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يزارلا ريصن باهولادبع نب دمحم نب ديعس وبأ )١(

 ةنس يفوت «حالصلاب يذورجنكلا هفصوو ءهيف ملكت ادحأ رأ ملو ميقتسم هثيدح

 .(4758 - 4؟ا//5١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو نيتنثا (787)

 يف يرهزلا نع حلاصل سيلو «ةيتآلا تاياورلا يف تسيلو (ةعمجلا) لصألا يف اذكه (؟)

 .(12185 مقر "؟/١١1فارشألا ةفحت) .دحاو ثيدح الإ ةتسلا

 يف ًايلاغ ءوحنلاب ًافراع ناك «ةرجهلا نم ةئامئالثو نيتسو تس (555) ةنس دلو (0)

 نم ةئامعبرأو نيسمخو عست ةنس ةرخآلا ىدامج يف (4054) يف تام «لازتعالا بهذم

 .(4١ا9/ - ١55/14 ريسلا) .ةرجهلا

 .(080) ثيدح (؟4) باب ةالصلا تيقاوم باتك ١١14( :ص) يف (:)

 6١8(. - 155) ثيدح (*0) باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك )414/١( يف (0)

 ففي



 مساقلا يبأ (')ءازجأ "1#

 ةئنس هتافو تناكو «يروباسينلا يماحشلا دمحم نب رهاط نب رهاز

 نم مكحلا نب رشب نب نمحرلادبع ك ثيدح .""ةنامسمخو نيثالثو ثالث

 'ةتاتسو يصحو ؛ةئس هيلع ًاعامس ؛يركبلا نب دمحم نب دمحم

 .رهاز ان انأ ود وبأ

 :اهنمو

 ا :الاق 9نايريحبلا نمحرلا دبعو «دمحم نب ديعس انربخأ - ٠"

 :أ ءظوفحم نب دمحأ نب يلع انربخأ «''””سودبع نب دمحأ نب دمحم

 ريسلا) يف هتمجرت يف يبهذلا لاق .(ًاضرع غلب) شماهلا يف شماهلا يف هتلابق بتك )١(
 .ءازجألا فرعي ناك :ريسلا يف يناعمسلا لاقو ءاءزج نيثالث نم ديزأ ءاجف (

 .(1 9/5١ ريسلا) .كلذك وهو (9)

 ةنس دلو «يريحبلا دمحم نب نمحرلادبع نب هللادبع نب نمحرلادبع ركب وبأ (©)
 :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو ثالث (408)

 يماحشلا رهاز هنع ىورو ؛ةعامجو ميعن وبأ نع ىور نيدو ةياور تيب نم وه
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأ (040) ةنس ىلوألا ىدامج يف تام .هتخيشم يف
 ١165/5١(. ريسلا)

 وبأ هنع ىور .هيقفلا يوحنلا مامإلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءركب وبأ (9)
 نابعش يف يفوت ؛نينامثو نامث ةنس ءالمإلا سلجم هل تدقع :لاقو مكاحلا هللادبع
 .(17//07 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو تس ("85) ةنس

 ني



 «عفان ينربخأ ءرمع نب هللادبع نع «ديعس نب ىيحي انث ءمشاه نب هللاديبع

 مكلكو عار مكلك» : 6# هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 .ثيدحلا (هتيعر نع لوئسم

 .ةزمح نب ناميلس نيلجرب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأ

 مدقت نمو .فسوي نب ليعامسإو ءدمحأ نب ركب وبأو «يلع تنب ةيدهو
 :ثلاثلاو «يتللا نباو «يديبزلا نبا انأ :نالوألا لاق ءةرم ريغ مهركذ

 دمحم انأ تقولا وبأ انأ :الاق يتللا نبا انأ :نوقابلاو «يديبزلا نبا انأ

 انث «يوغبلا مساقلا وبأ انث حيرش يبأ نب دمحم وبأ انأ .يسرافلا

 رمع نب هللادبع نع ءعفان نع ءدعس نب ثيل انث «ىسوم نب ءالعلا
 مكلكو .عار مكلك الأ» :لاق هنأ يلي هللا لوسر نع ءامهنع هللا يضر

 وهو ءعار سانلا ىلع يذلا ريمألاف .هتيعر نع لوؤسم [ب/1717]

 .مهنع لوئسم وهو ء.هتيب لهأ ىلع عار لجرلاو .هتيعر نع لوئسم
 دبعلاو .مهنع ةلوئسم يهو ءهدلوو اهلعب تيب ىلع ةيعار لجرلا ةأرماو
 لوئسم مكلكو .عار مكلك الأ .هنع لوئسم وهو ءهديس لام ىلع عار

 عقوف ءهب ثيللا نع «ةبيتق نع .2"”يذمرتلاو .©""هلسم هاور «هتيعر نع
 نب دامح قيرط نم .'؟!اضيأ ملسمو .'"”يراخبلا هاورو .ًايلاع ًالدب
 هجرخأو .ًادج امهنع ًايلاع انل عقوف هب عفان نع «بويأ نع (ءديز

 .يرهزلا نع «بيعش نع «ةيقب نع «نامثع نب ىيحي نع «يئاسنلا
 تاجرد عبرأب هنع ًايلاع انل عقوف ك7 هيبأ نع ءملاس نع

© © © 

 )١( يف )١509/6( ثيدح (0) باب ةرامإلا باتك )7١  1858(.
 .(3708) ثيدح (؟1/) باب داهجلا باتك )259١8/4( يف (؟)

 .(681848) ثيدح (485) باب حاكنلا باتك ١١50( :ص) يف (6)

 .(18459 )...  ثيدح (0) باب ةرامإلا باتك )١459/9( يف (4)

 .(1/411/9) ثيدح (19/4) باب ءاسنلا ةرشِع باتك (”0/4/5) ىربكلا يف (5)

 ليغ



 هللادبع يبأ هيقفلا مامإلا (')ءازجأ - 44
 يهو .ناهبصأب ةيعفاشلا خيش «يمتسرلا يلع نب سابعلا نب نسحلا

 يبأ نب نسحلا يبأ مامإلا جيرخت «يلاوعلاو دئاوفلا ةريثك ريثك ءازجأ ةرشع
 نيتسو ىدحإ ةنس اذه يمتسرلا ةافو تناكو .هل يفقثلا ءاجرلا
 . '"ةئامسمخو

 يتءارقب ءركاسع نب رفظم نب مساقلا دلجم يف يهو اهعيمجب ينربخأ
 تاقرو ىوس نيلوألا نيأزجلاب ة ةزمح نب ناميلس انخيش ينربخأو ءًاعامسو
 هباتك يف ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم انأبنأ :الاق هيلع ًاعامس «يناثلا رخآ نم
 نيسمخو تس ةئس هيلع ًاعامس «يمتسرلا هللادبع وبأ مامإلا انأ «ناهبصأ نم
 . ةئامسمخو

 :اهنمو

 وبأ انأ «””ينازبلا دحاولادبع نب رهطملا لضفلا وبأ انربخأ - ١"
 ميهاربإ نب دمحم رفعج وبأ انأ «نابزرملا نب دمحم نب دمحأ رفعج
 نع «لالب نب ناميلس انث «نيول صيصملا ناميلس نب دمحم انث «يروزحلا
 لاق :لاق امهنع هللا يضر ةملس يبأ نب رمع نع .يدعسلا ةزجو يبأ
 هاور «كيلي امم لكو ٠ ؛كنيميب لكو هللا مسو ينم ندأ» : هللا لوسر

 . ةيلاع هل ةقفاوم عقوف هب ”هيول ناميلس نب دمحم نعو «دواد وبأ

 سنأ نع .«تباث نع .ديز نب دامح انث «نيول انث :هبو 2 "15

 « سابعلا نب متسرلا هيقفلا دئاوف نم ىقتنم هيف ءزج (همد/١ عمجملا) يف ظفاحلا ركذ )000
 .(أ/ ١١5 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق

 نم (458) ةنس رفص يف دلو .ناهبصأ خيش دنسملا ةودقلا يتفملا مامإلا خيشلا (؟)
 .(17"4/؟١) ريسلا .ةرجهلا نم )55١/5/5( يف يفوت .ةرجهلا

 رثكأو ًارهد رمع «سيئرلا ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «بتاكلا (©
 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو سمخ (4ا/له) ةنس ىلإ شاع ء.هنع سانلا
604 ). 

 .(؟الالال) ثيدح (؟١٠) باب ةمعطألا باتك )١54/5( يف (5)
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 هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع ىلع ِةُه# ئبنلا ىأر :لاق هنع هللا ىضر

 ةاون نزو ىلع ةأرما تجوزت ىنإ «هللا لوسر اي :لاق «؟اذه ام :لاق ةرفص

 لاق «ةاشب ولو ملوأ ءهيف كل هللا كراب» :#4: هللا لوسر لاقف .بهذ نم

 هاور . .ةسمخل نزو ةاونلاو ءنورشع شنلاو ءنوعبرأ ةيقوألا :نيول

 ""ىيحي نب ىيحي نع ءملسمو «'"”برح نب ناميلس نع ؛يراخبلا

 .ًايلاع امهل ًالدب عقوف ءديز نب دامح نع مهلك ءمهريغو
 فورعملا ءزجلا نمض يف ًاضيأ [أ/758١] نيثيدحلا نيذهب ىنربخأو

 نب دمحأ ركب وبأ «هلامكب اذه نيول يصيصملا ناميلس نب دمحم ءزجب
 رفظم نب مساقلاو «يدسألا ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأو «يتشدلا دمحم

 لاق ءمهنم لك ىلع يتءارقب «مكاحلا ةزمح نب ناميلس انخيشو .يقشمدلا

 ةنس «ةامحب اهيلع ًاعامس «ةيشرقلا باهولادبع تنب ةيفص انتربخأ :نالوألا

 ةنس ء«ًاروضح ةميرك اهتخأ انتربخأ :مساقلا لاقو ء«ةئامتسو نيعبرأو سمخ

 ليعامسإ نب عماج رهاط وبأ انأبنأ :مكاحلا لاقو ءةئامتسو نيثالث

 «يمتسرلا سابعلا نب نسحلا انأبنأ :ناتخألا لاق ءاهنم "”يناهبصألا

 ةميرك تلاقو «'*'ةجروف ميركلادبع نب دومحمو «يفقثلا نسحلا نب دوعسمو

 لاقو ؛”'دابللا دمحم نب يلعو «نابغابلا دمحأ نب دمحم انأبنأ :ًاضيأ

 لاق ءهيلع ًاعامس «يناحلاصلا مساقلا يبأ نب دمحم ركب وبأ انأ : عماج

 نب نمحرلادبع ىسيع وبأ انأ :يناحلاصلاو نابغابلاو دوعسمو يمتسرلا

 )١( :ص) يف ١١١9( ثيدح (0ا) باب حاكنلا باتك )0168(.

 ١43717(.  ا!/4) ثيدح )*١( باب حاكنلا باتك )٠١47/5( يف (0)

 “/5١18(. ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو نيتنثا (57) ةنس ىفوت «ةلابب فورعملا (0)

 يبأ نم نيول ءزج عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا مساقلا وبأ (4)

 ثيدح متخ هبو «دئاوف هل اوجرخو دمحم نب يلع هدج نمو .هجام نب دمحم ركب

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو سمخ (656) ةئس رفص يف تام ءايلاع نيول

 .(ه ا

 ركب يبأ نم عمس : هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يناهبصألا نسحلا وبأ (0)

 هثيدح انل عقي ملو ءفلخ > نب ركب يبأ نم ةحيحص ةزاجإ هلو ؛هجام نب دمحم

 .081/59 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتس (050) ةنس لاوش يف يفوت ءًالصتم
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 دحاولادبع نب رهطملا انأ :ًاضيأ نابغابلاو يمتسرلا لاقو ءدايز نب دمحم
 ركب وبأ انأ ءدابللاو ةجروفو ًاضيأ يناجلاملا نابغابلا لاقو «ينازبلا

 نيول انث يووزحلا رفعج ا وبأ انأ «نابزرملا

 دمحم يبأ فيرشلا (”)ءازجأ 2 ضد

 فورعملا «يجابيدلا ليعامسإ نب ىيحي نب نمحرلادبع نب هللادبع
 نيتنثا ةنس هتافو تناكو ءازجأ ةينامث يهو دئاوفلاب فرعتو «ينامثعلاب
 . 9ةئامسمخو نيعبسو

 فيلع ًاعامس ؛ةزمح نب ناميلس :اهنم عبارلاو لوألا ءزجلاب ينربخأ
 :اهرخآ ىلإ سماخلا لوأ نم كلذو ءرخاوألا ةثالثلاو ًاضيأ لوألا ءزجلابو
 نب رفعج لضفلا وبأ انأ :الاق ًاضيأ ًاعامس ءراسمسلا نمحرلادبع نب ىسيع
 «ةيردنكسإلاب هيلع ًاعامس «ىنامثعلا دمحم وبأ انأ ءًاعامس ينادمهلا ىلع
 ىسيع ىلع هتعمس ام اهنمو ءًادج ديشانألاو تاياكحلا ةريثك دئاوفلا هذهو
 وبأ اندشنأ - يفوصلا دمحم نب ميهاربإ ينعي - ديلولا وبأ خل اندشنأ :طقف
 :لاق اهنم 0 طانرخلا سي ىسيع نب دمحم هللادبع

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو تس (؟585) ةنس دلو ,«يناهبصألا )١(
 يف تام «هولعب درفتو نابزرملا رفعج يبأ نم نيول ءزج عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 .(081/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ (481) ةنس

 يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق «لوألا ءزجلا (10"/؟ عمجملا) يف ظفاحلا ركذ (؟)
 يف طوطخم عبارلا ءزجلا اهنم (ينامثعلا دئاوف) ناونعب (أ/ ١51١ سرهفملا مجعملا)
 .(١6-ه4 2.ق ءك/ عومحملا) نمض «ةيرهاظلا

 .(هوال - ه١95/5 ريسلا) (*

 يف تام «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعستو سمخ (596) ةنس دلو «جيلاوق نباب فورعملا (5)

 ليذ) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبسو نامث ةنس «لاوش سداس 44

 .(187”/١دييقتلا
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 : هسفنل (17يريبلالا دوعسم نب ميهاريإ اندشنأ ["1]

 مهنفد دهشأو مهاتوم لمحأو

 يتلاهجو مهب يملع يف انأ اهف

 دلاخ ريغ مهدعب ينأامنإو

 :هسفنل يشرقلا يلع نب ميركلادبع دمحم وبأ عرابلا اندشنأ 1؟14]

 ضعبلاب لكلا قحلت ايانملا ماهس

 ًانلعم ظعولا انل يدبي ىتفلا قطنو

 امنإو سوفنلا ءاوهأ دعاسن

 ىهنتو ىقتلاب بهذت سفنلا رمأ ةعاطف
 هضعب ريخلا نع يصقي ام لصاون
 هبحن ام انكاردإ يف دهجنو

 ضرألا ىلع قاب سيل نأ انملعتو
 [ب/]

 ضفخلا ةشيعلاب ذتلن اننكلو

 ضمغلا عم يضمي ملحلاك ىنملا لوصح

 ضكرلا ةلص نع تاعاطلا ىطخ

 صضقنلا ةياغ هماربإ ام مربنو
 ضعبلاب لكلا انلادبإ انقح نمو
 ضفرلاو '"”ذبنلاب هارخأ دمتعي الف

 اهلحي ًاضرأ نزملا بوص هللا اقس

 ةرظنب هنم ظحأ مل اذإ ىوس

 ةبابص وذ هب ينأ ىلع املأ

 تنمضت دق هب نم الإ وه لهو

 مهطخسو اياضر الإ نكي مل اذإ

 ةيغب لان اذإ يلثم ىلع اذامو

 هديج مهفلا رهوج يلحت بلقب

 )١( بيطلا حفن) رظنا 117/4 -١١(.

 .(ذنبلاب) لصألا يف (؟)
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 لغش هب تييح ام يريمضل ىوه

 لصولاو ةعيطقلا ايندلا نم يدل

 لهنم حربملا دجولا نم ًافش

 لدع اننيب ام مايألا نم ٌمكحف

 لطع ةحلاص لك نم مهدايجأو



 روصنم يبأ نب دمحأ سايعلا ىبأ (١)ءازجأ ا

 نابعش يف يفوت «يناهبصألا كرتلاب فورعملا لاني نب دمحم نب دمحأ
 ظفاحلا جيرخت «هئيلح نم ءازجأ ةسمخ ١ ”ةئامسمخو نينامثو للمخ ةنس

 فرفإ 5

 نب يلع ىلع مث ؛يزاريشلا نب نمحرلادبع نب ميهاربإ ىلع اهتأرق
 ءًاعامس يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ اهب انأ :لوألا لاق «يبطاشلا نب ىيحي
 سابعلا وبأ انأ :الاق ًاعامس يعوشخلا نب تاكرب نب هللادبع انأ :يناثلا لاقو

 .ةزاجإ كرتلا

 :هثيدح نم رخأ ءازجأ ةسمخ

 نيمأ نب معنملادبع نب رمع نب باهولادبع دمحم يبأ :ىلع اهتأرق
 اهيلع ًاعامس «ةينارحلا رصن نب دمحأ تنب ةبيبح انتربخأ :لاق بلحب ةلودلا

 :ةسمخلا هذه نمو .كرتلا سابعلا وبأ انأبنأ :تلاق

 نب دمحأ انأ «ظفاحلا دحاولادبع نب دمحم عيطم وبأ انربخأ - ٠”

 .هيلع فقأ مل )١(

 وبأ ظفاحلا هيلع ىقتنا «ةفئاطلا خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ءيفوصلا (؟)

 «ينودلا عيطم يبأ نع ىور نم ةمتاخ وهو .دانسإلا ولع هيلإ ىهتناو «ينيدملا ىسوم

 ١754/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم (086) ةنس تام

 نم ةئامعبرأو نيعستو عبرأ (444) ةنس دلو .«يشرقلا رخافلا ءاجر نب دحاولادبع نبا (©)
 ةافوب ّيلإ بتكيو اهخسنأل ءازجألا ّيلإ ذفني ناك :يناعمسلا لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا
 ظافحلا نم ناك :يزوجلا نبا لوقو هب ينثدحو هخ ويش نع ًاءزج يل بتك . خويشلا

 ناك :راجنلا نبا لوقو «يلميو جرخي ناك «ثيدحلاب ةنسح ةفرعم هل ظاعولا

 ثيدحلا يف ًاريثك فنص .عرولاو ةءورملاو حالصلاو ةقثلاو ةفرعملاو ظفحلاب ًافوصوم

 عبرأ ةنس ؛ةدعقلا يذ نم رشع ثلاث )054/1١/1( يف تام .مجاعملاو خيراوتلاو

 .(441ل/ 548 /؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو
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 انث ."”يبطخلا يلع نب ليعامسإ انث «'"”ظفاحلا ةيودرم نب ىسوم

 نع «يرهزلا نع «سنوي انث ءرمع نب نامثع انث ءدمحم نب ثراحلا
 الإ دسح ال» :لاق ِكيلَو هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع «ملاس

 ءانأو ليللا ءانأ هب موقي وهف باتكلا [أ/59١] هللا هاتأ لجر .نيتنثا ىف

 . «راهنلا ءانأو ليللا ءانأ هب قدصتي وهف الام هللا هاتأ لجرو ءراهنلا

 انأ «ةزمح نب ناميلس ةجردب قيرطلا هذه نم ىلعأ ًالصتم هانربخأو

 انث «ةيوقزر نبا انأ «دارط انأ ء.هدهش انتربخأ ءًاروضح ريقملا نب ىلع

 نع «يرهزلا نع «ةنييع نب نايفس انث «برح نب يلع انث «ىيحي نب دمحم

 ءانأو ليللا ءانأ هقفلني وهف» :هيف لاقو هب هنع هّللا ىضر هيبأ نع ءملاس

 دقانلا ورمع نع «ملسمو ؛«"”ينيدملا نبا نع «يراخبلا هاور «راهنلا 7 ) 1

 ("ةبيتق نع «ىئاسنلاو :« *رمع نبا نع «ىذمرتلاو :©*”هريغو
1 0 "07 0/١ 1 

 ءايلاع مهل الدب عقوف هب نايفس نع مهلك «"* هريغو موقملا ميكح نبا نع

 نم يل عقو امم اهتعمس يتلا دئاوفلاو ءازجألا نم هركذ هللا رسي ام اذهف

 ىلعألا ةدرفملا ءازجألا نم ًائيش ركذأ ملو ءرثكأف نآزج لجرلا كلذ ثيدح

 .همركب قفوملا هللاو ًادج باتكلا لوطي الثل ًانايحأو دارطتسالا هجو

 (هجام نياو 2

 نم ةئامثالثو نيرشعو ثالث (9؟1) ةنس يف دلو ؛يناهبصألا ركب وبأ كروف نبا )١(

 هيلع لدن نأ نم ربكأ وه :هللا امهمحر يلع يبأ نب َّيبأ لوق يبهذلا لقن ء؛ةرجهلا

 تسل تام ؛هثيدح فصوي نأ نم ةقثلاو ةرثكلاب رهشأو هريسو هملعو هلضف ىلعو

 .208/11/ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو رشع )4٠١( ةنس ناضمر نم نيقب

 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو عست (؟559) ةنس لوأ يف دلو ءدمحم وبأ (6)

 مهرابخأو سانلا مايأب افراع الضاف ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق

 نيسمخ (؟09:) ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت «ينطقرادلا هقثو دقو «مهئافلخو

 577/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو

 .(27659) ثيدح (48) باب ديحوتلا باتك ١19088١( :ص) يف (0)

 .(816  ؟555) ثيدح (4ا9/) باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك )068/١( يف (4)

 .(1955) ثيدح (؟4) باب ةلصلاو ربلا باتك (”50/4) يف ()

 )1١/80195(. ثيدح (00) باب نآرقلا لئاضف باتك (؟0/0) يف (5)

 475١8(. (4704) ثيدح (؟7) باب دهزلا باتك ١11017( .1108/15) يف (0
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 ةمدقتملا مجاعملاو تاخيشملا يف لصف

 0و ا اسال
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 فسوبي يبأ (١)ةخدشم "4

 هذه هتخيشمو ءامهيباتك يف يئاسنلاو يذمرتلا هنع ىور دقو 5 5 .تئامو

 : ءازجأ ةتس يهو ءاهيلع تفقو ةخيشم مدقأ

 دعس نب ىيحيو «نمحرلادبع نب ىسيع اهنم لوألا ءزجلاب ينربخأ
 ٍيمرخملا ميهاربإو ء«ةزمح نب ناميلسو «.يتءارقب يلع تنب ةيدهو
 ًاروضح يناثلاو «يتللا نب هللادبع انأ :اولاق ًانذإ ٍمهريغو ءركش تنب بنيزو
 «يبرحلا يلع نب هللادبع نب رمع صفح وبأ انأ ًاعامس :نوقابلاو :ةثلاثلا يف
 .(ح) ءراطعلا هللاديبع نب دمحم بلاغ وبأ انأ ؛هيلع ًاعامس

 نب دمحم نيدلا سمش يضاقلا نب دمحأ سابعلا وبأ اهعيمجب ينربخأ
 نب ميهاربإ انأ :لاق ةرهاقلا نم يلإ هباتك يف ءيسدقملا ميهاربإ دامعلا
 ةزاجإو «لوألا ةعبرألا ءازجألل «دادغبب هيلع ًاعامس .يرغشاكلا نامثع
 رفظملا وبأو ٠ «يطبلا نب يقابلادبع نب دمحم اهعيمجب انأ : :لاق اهيقابب
 0 نسحلا نب دمحأ انربخأ :لوألا لاق .يدغاكلا يلع نب دمحم نب دمحأ
 انأ :مهتثالث اولاق « يثيثيرطلا يلع نب دمحأ انأ :يدغاكلا لاقو .نوريخ

 لاق 40١( .184/5) يف لوألاو .سماخلا ءزجلا 04/١ عمجملا) يف ظفاحلا ركذ (0)
 ىلع ةبترم ءازجأ ةتس يهو (ب/87* سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ : يلشعرملا
 مقرو )1١-5١( ق ءماع (37/414) مقرب ةيرهاظلا يف (#* 207) ءزجلا اهنم ءدالبلا
 لوألا نم ىقتنم دجويو (عبارلا هولتي) ةرابع هرخآ يفو )١  1١( ق ءماع 65)
 .دومحم نبا ظفاحلا ءاقتنا (ب/149١) ةدحاو ةقرو يف 3١/67( عومجملا) نمض

 18/1١(. ريسلا) .كلذك وهو قفز
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 انث ,'"7يوحنلا ةيوتسد نب رفعج نب هللادبع انأ «ناذاش نب دمحأ نب نسحلا

 :[ب/١؟9] لصتملا عامسلاب لوألا ءزجلا نمو .يوسفلا بوقعي

 نع «بويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا نمحرلادبع وبأ انثدح 2 4
 يبأ نع ءهيبأ نع ءملاس يبأ نب ملاس نع «يشرقلا رفعج يبأ نب هللاديبع

 كارأ ينإ ءرذ ابأ اي» :ُِّقلَي هللا لوسر يل لاق :لاق هنأ مهنع هللا يضر رذ

 ْنيَلوت الو «نينثا ىلع َنرَمأت ال ءيسفنل بحأ ام كل بحأ ينإو ًافيعض
 نع ءدواد وبأو «”'ريغو برح نب ريهز نع ءملسم هاور «ميتي لام

 يبأ نع مهلك «'ادمحم نب سابع نع «يئاسنلاو :."””يلع نب نسحلا
 .ايلاع الدب عقوف ءهب ئرقملا نمحرلادبع

 فوع انث «نمحرلادبع وبأ يرصبلا ذوع نب ذاعم انثدح "6

 :لاق هنع هللا يضر مالس نب هللادبع نع «ىفوأ يبأ نب ةرارز نع «يبارعألا

 مدق هللا لوسر مدق :اولاقف هلبق سانلا لفجنا ةنيدملا هلو ّيبنلا مدق امل

 نأ تفرع ههجو تيأر املف ءههجو ىلإ رظنأل سانلا يف تئجف هللا لوسر

 !سانلا اهيأ» :لاق نأ هب ملكت ءيش لوأ ناكف ءباذك هجوب سيل ههجو

 ءماين سانلاو اولصو ءماحرألا اولصو ؛مالسلا اوشقأو .ماعطلا اومعطأ

 ,'*”يذمرتلا هاور لوألا ءزجلا ءءازجأ ثيدحلا اذهو «مالسب ةنجلا اولخدت

 عقوف «هب يبارعألا فوع نع «هريغو ردنغ نع ءرادنب نع .« "”هجام نباو

 .امهنع ايلاع

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئامو نيسمخو نامث (764) ةنس دلو «نابزرملا دمحم وبأ )١(

 عربو «هتخيشمو هخرأت هنع هل رثكأف يوسفلا بوقعي نم عمس :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 ةنس رفص يف يفوت «ةقث ناكو يلاعلا دانسإلا قزرو فيناصتلا فنصو ةيبرعلا يف

 871/١8(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو عبس (*410)

 .(1455 )١1  ثيدح (4) باب ةرامإلا باتك (4١هالا#) يف (0)

 .(2854) ثيدح (4) باب اياصولا باتك (189/#) يف (6)

 .(”551/) ثيدح )١1١( باب اياصولا باتك (558/6) يف (5)

 .(5548) ثيدح (47؟) باب ةمايقلا ةفص باتك (59017/4) يف ()

 .(1784) ثيدح )١1/4( باب اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك (1/*47) يف (5)
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 يناربطلا مساقلا يبأل ريغصلا مجعملا باتك 2
 .©9هريغو ريبكلا مجعملا عم لوألا لصفلا يف هركذ مدقت
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 ركب ىبأ ظفاحلا مامإلا هيقفلل )مجعملا باتك 4
 . 9ةئامثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس تام .يليعامسإلا ميهاربإ نب دمحأ

 هيلع يتءارقب «ةملسم نب ىيحي نب ميحرلادبع دمحم وبأ هب ينربخأ
 نْب دمحأ انأ :لوألا لاق «هباتك يف ينسحملا يلع نب باهش دمحم وبأو
 ًاعامس يعفاشلا هللا ةبه نب يلع انأ :يناثلاو فيلع ًاعامس .يومألا جرفملا
 يومألا لاقو ءًاعامس يناثلاو «ةزاجإ لوألا هدهش ةبتاكلا انتربخأ :الاق
 كارابملا نب دمحأو .تباث نب ىيحيو «يطبلا نب دمحم انأبنأ :ًاضيأ
 نبا لاقو .'"”ةسيره نب نيسحلا نب دمحم انأ :هدهش تلاق «'*”يتاعقرملا
 رادنب نب تباث انأ :نارخآلا لاقو «نوريخ نب نسحلا نب دمحأ انأ :يطبلا
 وبأ مامإلا انأ «يناقربلا دمحم نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا انأ :مهتثالث اولاق
 :ًالصتم يليعامسإلا ثيدح يل عقو دقو .يليعامسإلا ركب

 )١( مقر باتكلا رظنا )15(.
 مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ٠١9/١( عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ةقز

 مولعلا ةبتكم هتعبط 51١( #بدألا خيرات) يف هتاطوطخم رظنا (ب/١8 سرهفملا
 .روصنم دمحم دايز قيقحتب (ه١141١) ماع ةنيدملاب مكحلاو

 لوق يبهذلا لقن .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو عبس (؟7/7/) ةنس يف دلو «يناجرجلا (©)
 مهلجأو ءاهقفلاو نيثدحملا خيشو هرصع ديحو ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر مكاحلا
 يبأ يف مهئالقعو نيقيرفلا نم ءاملعلا نيب فالخ الو ءءاخسلاو ةءورملاو ةسائرلا يف
 .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس .ءبجر ةرغ ("ا/١1///١) ىف تام ركب
 .( 085 597/15 ريسلا)

 ةجيدخ ةمجرت ىف :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا هركذ «ىتاعّترملا دعس نبا (4)
 ْ ْ .(0 0 ريسلا) .ةيناورهنلا

 ١١١/١(. سسؤملا عمجملا) روصنم وبأ ةسيرهلا نيسح نب ريمع نب دمحم (6)
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 انأ «ةءارقو هيلع ًاعامس ءدمحأ نب ركب وبأ ينربخأ اميف "5

 انأ ءدمحأ تنب هدهش ةبتاكلا انتربخأ «يلبنحلا نب مجن نب نمحرلادبع

 ركب وبأ انثدح «يناقربلا ركب وبأ انأ [[,5] يراصنألا مالسلادبع نب دمحم

 «تباث نع ءدامح انث «ةبده انث «يمرضحلا رفعج - وبأ انأ ءاظقل يليعامسإلا

 . '"7(نوللا رهزأ 1 ّيبنلا ناك) : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 كربخأ «يليعامسإلا ركب يبأ ىلع تأرق :لاق ىناقربلا ىلإ هبو ا

 ديمحلادبع نع «ةبعش انث «يبأ انث ءذاعم نب هللاديبع انث «نايفس نب نسحلا

 :لهج وبأ لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ عمس «يدايزلا بحاص

 «وءامسلا ني ٌهراجح اَنَيِلَع ٌرِظَمأَك َكِدنِع ّنِم َّىَحْلَأ رُه اًدنه تن نإ َمُهّللا»

 هاور نيتيآلا «ميِف تأ ْمُهَبْذَعِل ُهَنَأ تاكد او :تلزنف ةيآلا

 هل الدب عقوف 3 ""ذاعم نب هللاديبع نع ٠ ءرضنلا نب دمحأ نع «يراخبلا

 .هسفن '”'هللاديبع نع ءملسم هجرخأو .ًايلاع
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 (”7ىلع ىبأ اتح : ثم ب معو

 هتافو تناكو «يدادغبلا زازبلا ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسحلا

 هجرخأو .609841) ثيدح (7*) باب بقانملا باتك 4 :ص) يف يراخبلا هجرخأ )١(

 نع دامح نع (؟0*598 )815  ثيدح (؟١) باب لئاضفلا باتك (1816/4) يف ملسم

 .تباث

 .لافنألا ةروس نم (”# _ "؟*) ةبآلا (0)

 .(4544- 4544) ثيدح 44 "0 باب ريسفتلا (455 :ص) يف (6

 .(10785 )/9"  ثيدح (8) باب مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك )15١64/4( يف (54)

 يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ىربكلا (548 "9 عمجملا) يف ظفاحلا ركذ (5)

 اهنأ بلاغلاو (575/؟ سراهفلا سرهف) يف يناتكلاو (ب/#8* سرهفملا مجعملا)

 يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (445/58 «505/5) يف ىرغصلا ركذو «ةدوقفم

 45) ىف «ثيدح (541) مقرب ةيرهاظلا يف ةطوطخم يهو (ب/#8 سرهفملا مجعملا)

51). 
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 ىربكلا امأ ءىرغصو ىربك نانثا امهو ,"0ةئامعبرأو نيرشعو سمخ ةنس
 :نآزج يهو

 ءةملسم نب ىيحي نب ميحرلادبع نب دمحأ ءاهنم ةعطقب ينربخأف
 © بصح نب رماث نب ىلع نسحلا وبأو ءًاعامس ينوزرألا ناملس نب دمحأو
 «ةملسم نب جرفملا نبا دمحأ انأ :لوألا لاق دادغب نم يلإ هباتك يف
 ينوزرألا يطيبقلا نب دمحم نب فيطللادبع انأ :نارخآلا لاقو «هيلع ًاعامس
 حلاص يبأ نب رداقلادبع دمحم وبأ ةودقلا انأ :الاق ًاعامس نارخآلاو «ةزاجإ
 .(ح) هللا همحر ءهيلع ًاعامس يطيبقلاو «ةزاجإ جرفملا نبا ,"”يليجلا

 نب ىيحيو «لئاضفلا يبأ نب زعألا انأبنأ :ًاضيأ ميحرلادبع انخيش لاقو
 هدهش انتربخأ :ىناثلا لاقو .فسوي نب قحلادبع انأ :لوألا لاق «ةريمقلا
 عيمجب ينأبنأو «ينالقابلا نسحلا نب دمحم انأ :مهتئالث اولاق «ةبتاكلا
 «يسلابلا نب يلع نب دمحمو ءزازقلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم ةخيشملا
 فدهش انتربخأ «ةريمقلا نب دوعسلا يبأ نب ىيحي انأ :اولاق يميدعلا سربيبو
 .ناذاش نب يلع وبأ انأ «ينالقابلا نبا انأ

 :ىرغصلا ةخيشملا امأو

 نب ىيحي اهب ينربخأف ءريبك ءزج يف ثيدح هل خيش لك نع يهو
 يبأ نب نيسحلا نب هللادبعو «يبطاشلا نب ىيحي نب يلعو ءدعس نب دمحم

 لاق ءمهنم لك ىلع ىتءارقب «ميحرلادبع نب دمحأ ةنبا بنيزو «بئاتلا

 .(418- /51١8/١1 ريسلا» 000

 نم ةئامعبسو ةرشع عبس )/9/١9( ةنس يفوت «ةيرصنتسملا ةخيشم يلوو يرداقلا

 ةةفرسفب خويشلا مجعم) . ةرجهلا

 يناعمسلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ (4791) ةنس يف دلو ()
 ءريخ نيد حلاص هيقف هرصع يف مهخيشو ةلبانحلا مامإ ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر
 ىدحإ ةنس ءرخآلا عيبر رشاع )051/4/٠١( يف هللا ىلإ لقتنا «يمرخملا ىلع هقفت
 .(4 6١ 21 ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامسمخحو نيتسو
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 ا افلم نب زيزعلا لدبعو | ؛يطيبقلا نب , فيطللادبع انأبنأ :لوألا

 ءيرزلا تب هامش اتربخأ :فلد نبإ لاقد رونا نب دمحم نب لا

 00 اا يفلسلا رهاط وبأ انأ

 نبا لاقو ءًاعامس يخلبلا ركب يبأ نب دمحم انأ :يبطاشلا انخيش لاقو
 انأ :بئيز تلاقو ءًاعامس يقارعلا دمحأ نب ليعامسإ انأ :بئاتلا يبأ
 لاقو «يفلسلا رهاط وبأ انأبنأ : مهتثالث اولاق ءهيقفلا يداهلادبع نب دمحم
 يفلسلاو روقنلا نبا لاق .هدهشو «فسوي نب قحلادبع انأبنأ :ًاضيأ يقارعلا
 : ًاضيأ يفلسلا لاقو ءيدسألا كلملادبع نب دمحم دعس وبأ انأ :قحلا دبعو
 ,"”يذينافلا نيسحلا نب نيسحلاو ."”ينانمسلا رمع نب نمحرلادبع انأ
 نب نيسحلا نب يلع انأ :هدهش تلاقو «يفريصلا رابجلادبع نب كرابملاو
 :اهنمو ءهخويش نع «.ناذاش نب يلع وبأ انأ :مهتسمخ اولاق «بويأ

 «يدانملا هللاديبع نب دمحم انث «قاقدلا دمحأ نب نامثع انربخأ - "4
 كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ةدابع نب حور انث

 هللا نإ» :هنع هللا يضر بعك نب يبأل لاق هلو يبنلا نأ ءهنع هللا يضر
 :لاق ؟كل ىنامس هللآ :لاق ««نآرقلا كيلع أرقأ وأ ءنآرقلا كئرقأ نأ ينرمأ
 نع :يراخبلا هاور (هانيع تفرذف .«معن» :لاق ؟نيملاعلا بر دنع تركذو
 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف ءهب "”يدانملا هللاديبع نب دمحم
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 ١( ةنس مرحم يف تام «ناذاش نبا نع ىور :يلبنحلا دامعلا نبا لاق ءملسم وبأ )440(
 .(4:/بهذلا تارذش) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعستو عبس

 نب دمحأ ةمجرت يف :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا هركذ «يمشاهلا دعس وبأ يلع نبا (؟)
 .(194/19 ريسلا) .يناجرذوسلا هللادبع

 .(49453) ثيدح (”) باب (48) ةروس ريسفتلا باتك (١٠/ا/ :ص) يف (0
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 كلادبع يبأ (')ةخيشم 2 ١

 رهاط يبأ ظفاحلا جيرخت «لدعملا يزارلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم

 ىلوألا ىدامج يف اذه يزارلا ةافو تناكو «ناريبك نآزج يهو هل يفلسلا
 272- 5 ع . 011 . ٠

 . ةنس نيعستو ىدحإ نع ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس

 نب ميهاربإ زعلا نب دمحأ سابعلا وبأ ةسمخلا خئاشملا اهب ينربخأ

 وبأو «يرم نب ميهاربإ نب دمحمو «هللادبع بحملا نب دمحمو .هللادبع

 يبأ نب دمحأ نب دمحمو .«نويسدقملا نمحرلادبع يضرلا نب دمحم نب ركب

 ليعامسإ نب دمحم انأ :اولاق ًاعيمج مهيلع يتءارقب «نويحلاصلا اجيهلا

 .(ح) ءًاعامس نوقابلاو ءًاروضح لوألا «بيطخلا يسدقملا

 هيلع ًاعامس «ىيسلابلا نب ىلع نب دمحم :اهنم لوألا ءزجلاب ىنربخأو

 انأ «نيساي نب حلاص نب ليعامسإ انأ :الاق يمدألا ليلخ نب سنوي انأ :لاق

 :لوألا ءزجلا نمو «يزارلا هللادبع وبأ

 نب دمحم انأ - لافطلا ىنعي  نيسحلا نب دمحم انربخأ 8

 نب ةبده انث .«"”ظفاحلا زازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ انث «ةيويح نب هللادبع
 ةريره يبأ نع ءرامع ىبأ نب رامع نع ءةملس نب دامح انث ءدلاخ

 . ©©9(قاشنتسالاو ةضمضملاب انرمأ كو هللا لوسر نأ) ءهنع هلل يضر

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ١158/١( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ )١(

 يف تعبط «ثيدح (61؟1) مقرب ةيرهاظلا يف طوطخم (أ/88 - ب/85 سرهفملا

 .ادياف جروج يسنرفلا قرشتسملا ةينعب (ه1841) ماع قشمدب يسنرفلا دهعملا ةفيحص

 لاق «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو عبرأ (475) ةنس يف دلو «باطحلا نباب فورعملا (؟)

 ؛دانسإلا ولع يف هينادي نم ايندلا يف هتقو يف كي مل :هيلعو انيلع هللا ةمحر يفلسلا

 .(0883/19 ريسلا) .ةرجهلا نم (2ه8ه/ه/5) يف تام

 انيلع هللا ةمحر ينطقرادلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو ةرشع فين ةنس دلو (*)

 نيعستو نيتنثا (197) ةنس يف تام .هظفح ىلع لكتيو ئطخي «ةقث :لاقف :امهيلعو
 08814/١(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو

 ةضمضملا يف يور ام باب ةراهطلا باتك )١1١5/١( ىف ىنطقرادلا هجرخأ (4)

 .(4) ثيدح «قاشنتسالاو
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 ركب يبأ مامإلا ('7ةخيشم "65
 يف هتافو تناكو .يماحشلا دمحم نب دمحم نب رهاط نب هيجو

 ءرج يهو 5 ””ةئامسمخو نيعبرأو أك" 1] ىدحإ ةئس ةرخآلا ىدامج

 :ثيدح هل خيش لك نع هيف مخض

 نب قاحسإو «هيلع يتءارقب «يركاسعلا رفظم نب مساقلا اهب ينربخأ
 «يركاكسلا مساقلا يبأ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو .يدمآلا ىيحي
 نب رمع نب مالسلادبع انأ :لوألا لاق .يبهذلا ظفاحلا ةءارقب امهيلع ًاعامس

 انأو لوألا ىلع هظفل نم ةءارق «يبطرقلا يلع نب دمحأ نب دمحمو ؛هيومح

 رهاط وبأ انأ :ىناثلا لاقو «ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس «ةثلاثلا يف رضاح
 سمخ ةئس «هيلع ًاعامس ؛””يميمتلا نسحلا نب سابعلا نب نسحلا
 نب يلع نب دحاولادبع دعس وبأ مامإلا انأ : مهتثالث اولاق «ةئامتسو نيسمخو
 نع ءرهاط نب هيجو انأ ءهيلع ًاعامس .'”ينيوجلا هيومح نب دمحم

 نب بجنأ نب قلاخلادبع ثدحملا انأبنأ :يركاكسلا نبا انخيش لاقو
 .اهركذف ةققحم ةزاجإ اذه هيجو انربخأ :لاق نيدرام نم يربتشنلا رمعملا

 :اهنمو

 انأ «نزاوه نب ميركلادبع مساقلا وبأ مالسإلا نيز انربخأ - ٠”

 «ديعس نب ةبيتق انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انأ «فافخلا دمحم نب دمحأ
 ةريره ىِبأ نع «٠ .ةملس ىبأو «بيسملا نبا نع «باهش نبا نع ؛ «ثيللا انث

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق 251/١( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ 012(
 .(5791/9 سراهفلا سرهف) يف يناتكلاو (ب/85 سرهفملا

 «ةرجهلا نم (408) ةنس دلو «ةياورلاو ةلادعلا تيب نم ناسارخ دنسم لدعلا ملاعلا ()
 1١9/9١(. ريسلا) .ةرجهلا نم (041/6/18) يف يفوت

 557/١(. عمجملا) .ركذ نمع ىور ()

 551/١(. عمجملا) .ركذ نمع ىور (5)
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 نإف ءةالصلاب اودربأن رحلا دتشا اذإ» :لاق و هللا لوسر نأ ءهنع هللا ىضر

 . "”(منهج حيف نم رحلا ةدش

 :اولاق نيرخآ يف ("”دمحم نب ناسح نب دمحم ركب وبأ انربخأ - ١

 ,ظفاحلا قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأ انأ «ءنسحلا نب كلملادبع ميعن وبأ انأ

 انث «باهولادبع نب هللادبع انث :الاق قاحسإ نب بويأو «حلاص نب دمحم انث

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةزمح يبأ نع «ةرق انث «لضفملا نب رشب
 نيتلخ كيف نإ» :هنع هللا يضر سيقدبع نب جشأل 6 هللا لوسر لاق :لاق

 . ”"(ةانألاو (ملحلا) ءلجو ّرع هللا امهبحي

 ةبهاال ران ءعرملل ىوهلانإ  ىوهلا ىف هاخأ ىتف ندمحي ال
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 حتفلا يبأ (7ةخيشم "5

 نع (055) ثيدح (4) باب ةالصلا تيقاوم باتك ١١7( :ص) ىف يراخبلا هجرخأ )١(

 ثيدح (4) باب ةالصلا باتك )584/1١( يف دواد وبأ هجرخأو .نايفس نع ىلع
 00 .ثيللا نع ةبيتق ثيدح نم (400)

 لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعستو عبرأ (”944) ةنس مرحملا يف دلو «يذاباقلملا (9)

 هيقف :هللا همحر ىناعمسلا لاق ؛ءاهقفلا رابك نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر ىبهذلا

 نيعبسو نيتنثا (497؟) ةنس ةدعقلا يذ ىف تام «ةيلاعلا ديناسألا كردأ لدع ةقث
 2 .080/14 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو

 باب ناميإلا باتك )18/١( يف ملسم هجرخأ ثيدحلاو أطخ وهو (مكحلا) لصألا يف (0)

 ثيدح (55) باب ةلصلاو ربلا باتك (”5/4) ىف يذمرتلاو ١17(  ه7) ثيدح (5)

(60010). 1 
 .(560 :ص تابثألاو سراهفلا سرهف) يف يناتكلا اهركذ (4)
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 ىدامج يف اذه يطبلا نبا ةافو تناكو هل راعشلا نبا ظفاحلا جيرخت
 . ”ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس لوألا

 يسدقملا حون نب نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ اهب ينربخأ
 ًاعامس .«يومألا ةملسم نب جرفملا نب دمحأ سابعلا وبأ انأ :لاق يتءارقب
 .ىطبلا نبا انأبنأ :لاق هيلع

 :اهنمو

 نب دمحأ انث «ىقابلادبع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انربخأ ["17]
 هللادبع وبأ انث ."”سراوفلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «ظفاحلا يلع
 . هلأسف يلبشلا دنع ًاموي تنك :لاقو "”رافصلا دمحأ نب [ب/1١١] نيسحلا
 :لوقي أشنأف ؟هيلع دجاوتيف .همهفي الو الوق عمسي لجرلا ةفوصتملا ضعب

 ننف يف تحدص وجش ةاحضلاب ٍفوته ءافرو بر

 ينقرأامبراهاكبو اهقرأامبر يئاكبف

 © :ةمهفتامفوكشأدقلو امهفأامفوكشتدقلو

 ينفرعت ىوجلاب ًاضيأ يهو اهفرعأ ىوجلاب ينأ ريغ
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 موي يفوت «ةرجهلا نم (1الا/ل) ةنس دلو قارعلا دئسم قودصلا ملاعلا ليلجلا خيشلا قفز

 .(444 - 441/5١ ريسلا) .ةرجهلا نم (955/8/59) سيمخلا

 هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو نامث (”*8) ةنس دلو «حتفلا وبأ (0)
 حالصلاو ظفحلاب اروهشم ناكو خئاشملا هيلع بختناو فنصو عمج :هيلعو انيلع

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع يتنثا )1١7( ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت «ةفرعملاو
1 

 يل ناب مث ريثكلا هنع تبتك دق :هيلعو انيلع هللا ةمحر يناقربلا لاق .«يورهلا يخامشلا م
 نيتنثا ("17) ةنس ىفوت «فيعض :هللا همحر لهذ يبأ نبا لاقو .ةجحب سيل هنأ
 ( لاك ريسلا) . ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو

 :لصألا يف (4)

 "ه6.



 رشع

 ةيتاكلا (١١ةخ دشم 2 14

 رصن يبأ تنب هدهش ءاسنلا رخف

 .اهنامز يف قارعلا ةدنسم ةيدادغبلا يربإلا رمع نب جرفلا نب دمحأ

 6 . 07ك ) .٠ ١ .٠
 عبار يف اهتافو تناكو اهل ””رضخألا نب زيزعلادبع ظفاحلا جيرخت

 فرش 5 6 ع . 00

 3 هنس نيعستو فين نع «ةئامسمخو نيعبسو عبرأ ةنس «مرحملا

 نب دمصلادبع نب ميركلادبع نب دمحم ةنبا بنيزو ءًاعامسو ةءارق

 «تساحلا نب يكم نب نمحرلادبع انأ :لوألا لاق ءًاعامس 2*ىناتسرحلا

 ينملا نب نايتف نب لبقم نب دمحم هللادبع وبأ انأبنأ :تلاقو هيلع ًاعامس

 ءاعامس رخآلاو «ةزاجإ بساحلا نبا ءهدهش ةبتاكلا انتربخأ :الاق 60 كيتحلا

 وأ هدهش قيرط نم لصتملا عامسلا يل عقو امم ةخيشملا هذه ثيداحأ رثكأو

 ءدمحأ نب ركب وبأو «ةزمح نب ناميلس انربخأ ام كلذ نمو ءاهريغ

 )غ1(

 مف

 ةيفز

040 

 كف

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق 70١ عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ

 يف عفار نباو 9١098/5( خويشلا مجعم) يف يبهذلاو (ب/85 سرهفملا

 سرهف) يف يناتكلاو (17197/1 نونظلا فشك) يف ةفيلخ يجاحو (585/1تايفولا)

 مقرب «هيلعو انيلع هللا ةمحر دامح خيشلا ةبتكم يف ةروص اهنمو (/7/7 سراهفلا

(0814). 

 تام ؛ةرجهلا نم (854) ةنس دلو «قارعلا ديفم رمعملا ظفاحلا ثدحملا ملاعلا مامإلا

 .(715/؟1: ريسلا) .ةرجهلا نم )١١511/5( يف

 يف تيفوت «ةرجهلا نم (480) دعب تدلو ءدادغب دانسإ اهيلإ ىهتنا «ةرمعملا «ةهجلا

 ْ 047/٠١(. ريسلا) .ةرجهلا نم (017/4/1/14)
 نب زعألا اهل زاجأ :هيلعو انيلع هللا ةمحر رجح نبا لاق نيدلا يحم تنب دمحم مأ

 .(15١5/؟ رردلا) .ةريمق نبا ىيحيو لئاضف

 يبهذلا لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو عبس (0519) ةنس دلو ءرفظملا وبأ

 ؛ينالقابلا نبا ىلع رشعلاب التو ءاهتخيشم هدهش نم عمس ٍ:هيلعو انيلع هللا ةمحر

 يف تام ء.ءاملعلا ةلج نم ناكو فالتخالاب ًاريصب ًاهيقف ًامامإ ًاسيئر الدع ناكو

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس «ةرخآلا ىدامج عباس (0494/1//)

 .(؟ هارب
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 دارط انأ .هدهش انتربخأ «ميهاربإ نب دمحم انأ :اولاق نمحرلادبع نب ىسيعو

 .(ح) «بيقنلا

 «ىتشدلا نب دمحأو «يربطلا نب ميهاربإ ءًاضيأ انربخأو 5 ضف

 انأ :لوألا لاق «ركش تشب بليزو «دعس نب ىيحيو .يلاعم نب ىسيعو

 ئرقملا رفعج انأ :نوقابلاو «يراصنألا هللادبع انأ :يناثلاو هللا ةبه نب يلع
 نب كال ل : الاق لضفلا نب ِ مساقلا انأ  ظفاحلا دمحم نب دمحأ انأ :اولاق

 هللا يضر هللدبع نب رباج نع رانيد نب ورمع نع .ديز نب دامح ان

 : هلع هللا لوسر هل لاقف .بطخي هلك بنار دجسملا ىتأ الجر نأ ءامهنع
 نع «يراخبلا هاور اعكراف مق ١ :لاق ىل :لاق («؟نالف اي تيلصأ»

 نع .؟”يئاسنلاو © سرعلاو ,"'ملسمو ,2"'مراع لضفلا نب دمحم

 «هب ديز نب دامح نع مهتثالث ,220برح نب ناميلس نع «دواد وبأو ( ةبيتق

 .ايلاع مهل الدب عقوف

 ءزج دنسم ىف ةرم ريغ مهركذ مدقتملا خئاشملا ًاضيأ هانريخأو *” 

 رباج نع ,ريبزلا يبأ نع .ثيللا انث :لاق هيلإ مهديناسأب مهجلا يبأ

 تعكرأ [أ/7١] : كيفي هللا لوسر هل لاقف ف لصي أ لبق دعقف «ربنملا
 ءًاضيأ "””يئاسنلاو .©"”ملسم هاور «اهعكراف مق» :لاق ءال :لاق ؟نيتعكر
 .هلبق يذلاك وهف ثيللا نع «ةبيتق نع

 )١( ثيدح (*”) باب ةعمجلا باتك (#18 :ص) يف )98٠(.

 )0( باب ةعمجلا (0956/5) يف )١4( .(49له  ه4) ثيدح
 )41١(. ثيدح (*”539/) باب ةعمجلا باتك ("84/5) يف (9

 )١4:08(. ثيدح (؟ا9/) باب ةعمجلا باتك )9//٠١9( يف (4)

 )1١١18(. ثيدح (759/) باب ةالصلا باتك (559/1) يف (5)

 .(ماله  ه8) ثيدح )١4( باب ةعمجلا باتك (9//091) يف (5)
 .(1500) ثيدح )7١( باب ةعمجلا باتك )#/”٠١( يف (0

 "ا/



 نيسحلا ىبأ ةخيشم 2 0

 يف تام .«فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ نب قلاخلادبع نب قحلادبع
 ةنبا بنيز اهب ينربخأ «'

 نب دمحمو ءريخلا نب دومحم نب ميهاربإ نع ءاعامس ميحرلادبع نب دمحأ
 جيرخت :يهو اهب اعامس قحلادبع انأ :الاق «ةزاجإ يديسلا نب ميركلادبع

 ركب وبأ انأ ءيجركلا دمحأ نب دمحم انربخأ :اهنمو ءرضخألا نب زيزعلادبع

 .(ح) «ء ظفاحلا يناقربلا

 ١)ةئامسمخو نيعبسو سمخ ةئس لوألا ىدامج

 ("”للادبع نب يرشب انأ ءيلصوملا دمحأ نب هللا ةبه انربخأو 7 4

 انث ,"”غئاصلا دمحم نب رفعج انث مثيهلا نب رفعج نب دمحم انأ :الاق

 «شمعألا ناميلس نع «مزاح نب ريرج انث ,(*!يذورملا دمحم نب نيسح

 مهلو ءمهيكزي الو مهبلإ هللا رظني ال ةثالث» : هي هللا لوسر لاق :لاق

 هانربخأو 20([ربكتسم] لئاعو «باذك كلمو «ىناز خيش : ميلأ باذع

 )1١( ريسلا) 5١/لاهه(.

 هنع تبتك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق ىبهذلا لقن «نسحلا وبأ سيسم نبا (؟)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيثالثو ىدحإ (471) ةنس يفوت ءًاحلاص ًاقودص ناكو

 .(6 م11

 انيلع هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامو نيعستلا )١140( لبق دلو ()

 هب عفتنا :هللا همحر يدانملا نبا لاقو ءًاطباض ًانقتم ًاقداص ةقث ًادهاز ناك :امهيلعو

 يذ نم تلخ ةرشع ىدحإل يفوت «هحالصو هتقثل هنع اورثكأو ثيدحلا يف ريثك قلخ
 ١//191(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو عست (؟1/4) ةنس ءةجحلا

 ربحب بقلي ناكو ملعلا ةيعوأ نم ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يلع وبأ (5)

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيتسو نيتنثا (45؟) ةنس مرحملا يف يفوت «ةمألا

2)054). 

 ناميإلا باتك (١٠؟/١) يف ملسم هجرخأ ثيدحلاو ءأطخ وهو (هركتسم) لصألا يف (0)

 1١5(. 2 )١ال1) ثيدح (545) باب

 "مم



 وبأ انأ بدمحأ نب نسحلا انأ :الاق ءاجرلا يبأ نب ليلخو 1” روصنم

 .هركذف ' مثيهلا نب رفعج نب دمحم انث «ءاطظفاحلا ميعن
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 ١ ذفلا ىبأ (")ةخيش 8 لا

 .يدادغبلا مث «ءيسوطلا رهاقلادبع نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع
 ايكلإ باحصأ رخآ وهو «.هنامز ىف نيدنسملا ةمتاخ «لصوملا بيطخ
 نيعبسو نامث ةنس ناضمر يف تام «ةافو *”يشاشلا ركب يبأو ,"”يسارهلا
 نمحرلادبع نب ميهاربإ ينابرلا انخيش :اهنم ةعطقب ينربخأ 2 *ةئامسمخو

 ينربخأو «ةزاجإ يوحنلا يلع نب شيعي انأبنأ :يناثلاو ءاعامس مئادلادبع
 انأ :لاق ةهفاشم ةزاجإ يدسألا ركب يبأ نب قاحسإ لضفلا وبأ اهعيمجب
 «بيطخلا يسوطلا لضفلا وبأ انأ :الاق اهلكب هيلع اعامس ءروكذملا شيعي
 :اهنم عومسملا ردقلا نمو ءاعامس شيعيو «ةزاجإ مئادلادبع نبا

 ليلجلا خيشلا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يساينابلا هللادبع وبأ ميحرلادبع نبا )١(
 «بتاكلا ملسم يبأ ءزج هيلع تأرق ؛يناسملتلا نمو ماظنلا همع نم عمس رمعملا
 خويشلا مجنعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو رشع )071١١( ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت
 "؟ةضشلا

 .هلوصأ نم (ةخيشملا) هسفنل جرخ 88/1١( ريسلا) يف هتمجرت يف يبهذلا لاق (؟)
 هب جرخت :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق ؛نسحلا وبأ يربطلا دمحم نب يلع (©)

 ىف تام «ةنسح فيناصت هل ءةمشحلاو ةورثلا يوذ نمو ءاحصفلا دحأ ناكو ةمئألا
 1 .(00/18 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو عبرأ (005) ةنس مرحملا

 نم ةئامعبرأو نيرشعو عست (479) ةنس يف دلو ءنيسحلا نب دمحأ نب دمحم (4)
 هب جرختو بهذملا ةسائر هيلإ تهتنا :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق .ةرجهلا
 .ةرجهلا نم ةئامسمخو عبس (901) ةنس لاوش يف تام .ءفنصو دادغبب باحصألا
 .(”97/19 ريسلا)

 نم (4417) ةنس رفص يف دلو ءرصعلا دنسم ثدحملا هيقفلا ملاعلا مامإلا خيشلا ()
 9١//81(. ريسلا) .ةرجهلا نم (019/8) يف يفوت ءةرجهلا
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 ركب وبأ يدج انث هيلع ةءارق ءركب يبأ نب روصنم انربخا 3 "8
 نب هللادبع نب دمحم انث ءمصألا بوقعي ني دمحم انث ؛'"”يلع نب دمحم

 ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «. ضايع نبا ينعي  سنأ انأ ءمكحلادبع
 :لاق هنأ كلَ هللا لوسر نع ثدحي امهنع هللا ىضر ريبزلا نب هللادبع نع

 ناميلس ًالصتم هانربخأو «ناتنثلا الو عاضرلا نم ةصملا مرحت ال»

 مدقت امك ةرم ريغ امهعم ركذ نمو «يلع تنب ةيدهو «ةزمح نب [ب/ 17

 ءزيزعلادبع نبا انأ «تقولا وبأ انأ :الاق ىتللا نباو «يديبزلا نبا انأ :الاق

 ءدعس نب ثيللا انث ءىسوم نب ءالعلا انث «يوغبلا انث «حيرش يبأ نبا انأ
 هاور «ناتصملا الو ةصملا مرحت ال» :هظفلو ءهب ةورع نب ماشه نع

 .هب (9ةورع نب ماشه نع «ءناطقلا ىيحي ثيدح نم « يئاسنلا
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 جرفلا يبأ (0ةخيشم "ها

 نيعستو تس ةنس يفوت «ينارحلا بيلك نب باهولادبع نب معنملا دبع
 «تانيعبرألا يف اهركذ مدقتملا ًاثيدح نينامثلا اهنم تعمس .«؟؟ةئامسمخو

 اهيقاب ةياور يل اوزاجأو ءمهركذ مدقت نيذلا ىلع اهنم نايقتنم «نآزج يهو
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 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيثالثو نيتنثا (”*7) ةنس دلو «يرهوجلا ديح نبا )١(

 ةنس بجر يف يفوت ءًايلاع هانعمس مصألا نع روهشم ءزج هل :هيلعو انيلع هللا ةمحر

 88/١1"(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو ةرشع عست (419)

 .(”*084) ثيدح (01) باب حاكنلا باتك )1١1/5( يف (؟)

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق 04/١”( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ ()

 نمض (هلي يبنلا نع ثيداحأ) ناونعب ءزج ةيرهاظلا ىف هلو (/85 سرهفملا

 000 .عيس طخب (ه085) ةنس بتك (”0 _ 4# قلد عومجملا)

 ةليل يفوت «ةرجهلا نم (000) ةنس رفص يف دلو ءرصعلا دنسم نيمألا ليلجلا خيشلا (4)

 35908/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم (99//215/)

5 



 نميلا ىبأ ةمالعلا (')ةخيشم -

 يف يفوت ءرابكلا نيدنسملا رخآ «يدنكلا ديز نب نسحلا نب ديز
 ىهو ,'9ةئامسمخو نيرشع ةنس هدلومو «ةئامتسو ةرشع ثالث ةنس لاوش

 «يشرقلا ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يدج اهب ينربخأ ءركاسع
 ءاقبلا وبأ ظفاحلا انأ :لاق اهيقابب ًانذإو «نيلوألا نيأزجلل هيلع يتءارقب
 .يدنكلا نميلا وبأ انأ ءاهعيمجب ًاعامس ؛يسلبانلا دعس نب فسوي نب دلاخ

 2 يولعلا دمحم نب يلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ اندشنأ [*"]

 هنيزح "داؤفلا بوركم حبصيو ١ هنينأ يفحجم بلقلا ضيرم (*”ليلع

 (0هنونسحي ام سانلا لك ةميقف يتميقب يلاغأ ينعد يمئال ايف

 نوئظلا فشك) رظناو .مجعملا فورح ىلع ةيشم :0//67/1نيفراعلا ةيده) يف لاق )١(
). 

 دنسم تاءارقلا خيشو «ةيبرعلا خيشو «ةيفنحلا خيش يتفملا ةمالعلا مامإلا خيشلا (؟)
 نم )51/1١/5( نينثالا موي يفوت ءةرجهلا نم (9510) ةنس نابعش يف دلو ءماشلا
 .(*4/57 ريسلا) .ةرجهلا

 ىبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخ (400) ةنس ناضمر يف دلو «يرجشلا نبا
 بدألا سرد وحنلا ةفرعم يف هتقو خيش :امهيلعو انيلع هلل ةمحر راجنلا نبا لوق
 سداسلا (047/4/55) يف يفوت «ًاقيفر قلخلا نسح ناكو هتذمالت رثكو هرمع لوط
 144/5١(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا ةنس ءناضمر نم نيرشعلاو

 ققحم ملاعو «قلفم رعاش ءابطابط نب دمحأ نب دمحم )٠١1/6( ءابدألا مجعم يف (5)
 .ةرجهلا نم ةئامثالثو :نيرشعو نيتنثا (":؟5:) ةنس تام اهبو «ناهبصأب دلو

 .قيلأ وهو (دوسح) ٠١١/8 ءابدألا مجعم يف (5)

 .(يدنع لابلا بيثك يحضيو) مجعملا يف (5)
 .(هنودسحي ام) مجعملا يف 4ف)إ

 ١ك"



 7 يبأ ا 3 ل "68

 ةنس بجر ىف تام ءدهازلا يرونيدلا نسحلا يبأ نب مرك نب رمع
 ءزج يف يهو 5 ١”ةئامسمخو نيثالثو عست ةنس هدلومو «ةئامتسو نيثالث

 هنع انل وري ملو «هنم هتزاجإب «ةزمح نب ناميلس انخيش ىلع اهتأرق :فيطل

 .ةعطق هثيدلح نم مدقت دقو «هريغ
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 نيفراعلا خيش مامإلا (")ةخدشم 5 رضا

 ةيومع نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب رمع صفح نبا نيدلا باهش

 ةنس لئاوأ يف هللا همحر يفوت ؛ةيفوصلا ةداسلا نم دارفألا دحأ «يدرورهسلا

 ؟0ةئامسمخو نيثالثو عست ةنس يف ًاضيأ هدلوم ناكو «ةئامتسو نيثالثو نيتنثا

 نع ةرم ريغ هيلع يتءارقب «يزاريشلا نب دمحم نب دمحم رصن وبأ اهب ينربخأ
 .ثيداحأ ةدع هقيرط نم مدقت دقو .هنم هتزاجإب ءاذه يدرورهسلا
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 ةاضقلا يضاق ةمّالعلا ('7ةخيشم 2 ١

 زعلا يبأ نيدلا ءاهب

 يفوت ءدادش نباب فورعملا «يبلحلا يدسألا ميمت نب عفار نب فسوي

 نم (5؟56///9) يف يفوتو ءةرجهلا نم (8*0) ةنس دلو «نيمألا دنسملا خيشلا )١(

 .(”:96/57 ريسلا) .ةرجهلا

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق 7 عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ (9)

 :ص ةفرطتسملا ةلاسرلاو 2541/5 سراهفلا سرهف) ىف نايناتكلاو (ب/85 سرهفملا

 .ق١١ «نلبدب يتبرتسشت يف طوطخم ١(
 ةنس تامو ءةرجهلا نم (878) ةنس بجر يف دلو «ثدحملا دهازلا ةودقلا ملاعلا ()

 .(71/#/؟7 ريسلا) .ةرجهلا نم (5؟)

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ١157/7( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ (5)

 .(541/5 سراهفلا سرهف) يف يناتكلاو (ب/85 سرهفملا
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 ًاضيأ هدلومو «ةئامتسو نيثالثو نيتنثا ةنس ءرفص رشع [أ[/7١] عبار يف
 : فيطل ءزج يف يهو 2" 0ةئامسمخو نيثالثو عسُت ةنس

 نبا نع «هيلع يتءارقب ءاذه يزاريشلا نب رصن وبأ اهب ينربخأ 2 57
 مكاحلا ناميلس انخيشو اذه ىوس هنع انثدحي ملو «ةزاجإ دادش

 «يزاريشلا نب رصن وبأو ءاعامس ةزمح نب ناميلس انربخأ ؛هللا امهمحر
 ءروصنم وبأ انأ يضاقلا عفار نب فسوي انأبنأ :الاق ًاضيأ ًاعامسو يتءارقب
 وبأ ةنسلا ييحم انأ «ةدفحب فورعملا يراطعلا دمحم نب دعسأ نب دمحمو
 «ىحلاصلا هللادبع نب دمحأ دماح وبأ انأ «يوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم
 ءروصنم نب دمحأ انأ ءرافصلا ليعامسإ انأ «نارشب نب دمحم نب ىلع انأ
 نع «لئاو يبأ نع ءدوجنلا يبأ نب مصاع نع ءرمعم انأ «قازرلادبع انأ
 عرفس يف هك لا لوسر عم تنك :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم
 لمعب ينربخأ هللا لوسر اي) :تلقف ريسي وهو هنم ًابيرق ًاموي تحبصأف

 ريسيل هنإو ءميظع نع تلأس» :لاق .رانلا نم يندعابيو «ةنجلا ينلخدي
 ىتوتو «ةالصلا ميقتو ءائيش هب كرشت الو هللادبعت .هيلع هللا هرسي نم ىلع

 باوبأ ىلع كلدأ الأ» :لاق مث .«تيبلا جحتو .«.ناضمر موصتو .ةاكؤزلا

 فوج يف لجرلا ةالصو «ةئيطخلا يفطت ةق ةقدصلاو .ةنج موصلا ؟ةنحلا

 مث .0©2مولمتي» :غلب ىتح «عياَسلا نع ْمُهيوُْج َقاَجَل» :أرق مث .«ليللا
 اي ىلب :تلق «؟همانس ةورذو هدومعو رمألا سأر ىلع كلدأ الأ» :لاق

 همانس ةورذو .ةالصلا هدومعو مالسإلا رمألا سأر» :لاق .هللا لوسر

 ذخأف :لاق «ىلب :تلق «؟هلك كلذ كالمب كربخأ الأ» :لاق مث .؛داهجلا
 امب انوذخآؤمل انإو ءهللا لوسر اي تلقف .«اذه كيلع فك» :لاقف هناسلب
 ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو ء.ذاعم اي كمأ كتلكث» :لاق ؟هب ملكتن

 بجاحلا نب رمع لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم (ه#*8) ةنس دلو «مالعألا ةيقب )١(

 ءهركذ راسو همسا رهتشا نيدلا رومأب ًافراع ةجح ةقث ناك :امهيلعو انيلع هللا ةمحر
 ريسلا) .ةرجهلا نم (575/95/14) ءاعبرألا موي تام «ةدابعو حالص اذ ناكو
 ” 4 نذه

 .ةدجسلا ةروس نم (15) ةيآلا (9)
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 نب ىسيعو «موتكم نب ليعامسإ الصتمو ةجردب اذه نم ىلعأ انربخأو

 انأ «تقولا وبأ انأ «ىتللا نب انأ :اولاق بلاط ىبأ نب دمحأو ء«ىلاعم

 انث «ديمح نيدبع انث «ميزخ نب ميهاربإ انأ «ةيومح نبا انربخأ «يدووادلا

 .ءاوس هلثمب ركذف رمعم انأ «قازرلادبع

 نب هللادبع نع ءرمع يبأ نبا نع ,«'"”هجام نباو «'""”يذمرتلا هاور

 امهالك «روث نب دمحم نع «ىلعألادبع نب دمحم نع 2 ؟29ىئاسنلاو «ذاعم

 .مهنع ايلاع عقوف .هب رمعم نع
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 هلادبع يبأ ظفاحلل ('7هجعملا _ "55

 يف تام «يلازربلا يليبشإلا سادي يبأ نب دمحم نب فسوي نب دمحم

 هيف دحاو ءزج وهو , نيتس نع «ةئامتسو نيثالثو تس ةئس ناضمر

 .فرح لك يف دحاو خيش

 ةزاجإ هنع هيلع. يتءارقب قرشم نب ركب يبأ نب دمحم هب ينربخأ
 :هنمو [برا٠*]

 ركب وبأ انأ «ينيسحلا فرشلا ماوق نب فرش ناهاش انربخأ "57

 نب ىسيع وبأو ؟"هجام نب ركب وبأ انأ ,؟"”يناحلاصلا ميهاربإ نب دمحم

 .(5515) ثيدح (48) باب ناميإلا باتك )١١/5( ىف )١(

 .(90/0) ثيدح )١7( باب نتفلا باتك (114/5) ىف ()
 )1١/11044(. ثيدح (87) باب ريسفتلا باتك (418/ىربكلا) ىف (م)
 .(855) مقر 1878/6 لماشلا سرهفلا (؛)
 .كلذك وهو (75) (ه)

 يفوتو «ةرجهلا نم (48) ةئامعبرأو نيثالثو نامث ةنس دلو «يناهبصألا رذ يبأ نبا (5)

 888/١9(. ريسلا) .ةرجهلا نم (870) ةئامسمخو نيثالث ةنس

 ةثامثالثو نينامثو تس (”85) ةنس دلو «يرهبألا هجام نب نسحلا نب دمحأ نب دمحم (0)

 ةنس يف تام .ولعب درفتو ءرفعج يبأ نم نيول ءزج عمس :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم

 .(0887 - 581/١4 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ )481١(
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 انث «ناميلس انث «ميهاربإ نب دمحم انأ «نابزرملا نب رفعج وبأ انأ :الاق دايز
 :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةكيلم يبأ نبا نع «جيرج نبا نع «ةنييع نبا
 نعل) :تلاقف .تلعتنا :لاق وأ .'"”لعتنت ةأرما نأ اهل ركذ هنأ
 ةزمح نب ناميلس «ةجردب ىلعأ هانربخأو .(ءاسنلا نم ةلجرلا ِكُينَو هللا لوسر
 ميهاربإ نب دمحم انأ ءاهنم يناهبصألا ليعامسإ نب عماج انأبنأ «يفارقلا
 .هركذف هيلع ًاعامس يناحلاصلا

 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف «””نيول ناميلس نب دمحم نع «دواد وبأ هاور
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 زضفلا مأ ةخيش 82 نطو

 ةيريبزلا ةيشرقلا هللادبع نب رضخلا نب يلع نب باهولادبع تنب ةميرك
 روكذملا يلازربلا هللادبع يبأ ظفاحلا جيرخت ءازجأ ةينامث يف يهو ةيقشمدلا
 . انآ

 «ةئثامتسو نيعبرأو ىدحإ ةنس ةرخآلا دامج يف هذه ةميرك ةافو تناكو
 .ريسيب اهدعب وأ ةئامسمخو نيعبرأ ةنس دودح يف ابيرقت اهدلومو

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ اهعيمج ةروكذملا ةخيشملاب ينربخأ
 تس ءهمع ةنئبا اهنم لوألا عبرألا ءازجألابو «يزاريشلا نب نمحرلادبع
 ةميرك انتربخأ :الاق امهنم لك ىلع يتءارقب .دمحأ نب ىيحي تنب ةاضقلا
 0 لوألا ءزجلا نمو «ةئامتسو نيعبرأ ةنس ءاهيلع ًاعامس هذه

 اعامس ٠ ,'”ينارادلا نسحلا بأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ انربخأ

 مهسبالم يف لاجرلا ةهباشم نع يهنلا دارملا امنإو .هقالطإ ىلع سيل لوقلا اذه ()
 . ءاستلا صخت لاعن تقولا كلذ يف نكي مل هلعلو «ىرخألا مهرومأو

 .(4:049) ثيدح (”3) باب سابللا باتك ("06/4) يف (9)

 تام .هتعنص نم ثيدحلا نكي مل :ركاسع نبا لوق يبهذلا لقن «ينانكلا ميهاربإ نبا (6)
 144/٠١. ريسلا) .ةرجهلا نم (8804) ةئامسمخو نيسمخو نامث ةنس

> 



 ع

 نب دمحم ةيمأ وبأ انث «يرئاصحلا بيبح نب نسحلا يلع وبأ انأ .2"'"”رصن يبأ
 نع «ديز نب دلاخ نع «ةيقب انث «هبردبع نب ديزي انث 2" ”يسوسرطلا ميهاربإ
 هللا يضر رمع نبا تعمس :لوقي راثد نب براحم تعمس «بئاسلا نب ءاطع

 الو «لبإلا موحل نم اوضوت» :لوقي ِكّيلَوي هللا لوسر تعمس :لوقي امهنع
 «منغلا نابلأ نم اوضوت الو .لبإلا نابلأ نم اوضوتو .منغلا مومحل نم وضوت
 نع ءهجام نبا هاور «لبإلا نطاعم يفا اولصت الو ءمنغلا ضبارم يف اولصو

 نم ثيدحلا اذهو ءايلاع الدب عقوف 2 ("9هبردبع نب ديزي نع «هخويش ضعب

 يسوسرطلا ةيمأ يبأل ءامهنع هللا يضر رمع نبا دنسم نم ةعطق هيف ءزج

 ركاسع نب مساقلاو «ناميلس لضفلا وبأ انخيش هلامكب ينربخأ دقو ءروكذملا

 انأ :يناثلاو ءاهيلع ًاعامس هذه [أ/5١] ةميرك انتربخأ :لوألا لاق يتءارقب

 نمحرلادبع انأ :الاق ةثلاثلا يف رضاح انأو ءرقصلا يبأ نب دمحم نب مركم

 .ةيمأ يبأ ىلإ مدقتملا دنسلاب هركذف ينارادلا

 ةميرك انتربخأ :لاق يتءارقب نمحرلادبع نب ميهاربإ انربخأو ["]

 نب دمحأ نب نمحرلادبع انأبنأ :تلاق ةروكذملا ةخيشملا ىف اهيلع ًاعامس

 رصن يبأ نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا اندشنأ :لاق ءىسوطلا دمحم
 ١ :هسفنل *”يديمحلا

 نم (739؟1/) ةئامثالثو نيرشعوا عبس ةنس دلو .فيفعلا خيشلاب بقلملا يقشمدلا يميمتلا )غ0(

 ًاناقتإو ًادانسإ «هلثم فلأ نم ًاريخ ناك : يدنبردلا ديلولا يبأ لوق يبهذلا لقن ؛ةرجهلا

 ةئامعبرأو نيرشع ةنس تام ءىضر ًالدع ًانومأم ةقث ناك :لاقو .همدقت عم ًادهزو

 /55/1١1*(. ريسلا) ةرجهلا نم )47١(

 نبا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم )١18٠9( ةئامو نينامث ةنس دودح يف دلو «يدادغبلا (0)

 .مهرلا ريثك قودص :مكاحلا لاقو «دواد وبأ هقثو .ثيدحلا نسح امهف ناك :سنوي

 نيعبسو ثالث ةنس يفوت «ثيدحلا يف امامإ ادج ردقلا عيفر ناك :لالخلا لاقو

 .(41/3* ريسلا) .ةرجهلا نم (77/) نيتئامو

 .(591) ثيدح (519/) باب اهننسو ةراهطلا )117/1١( يف ()

 نب رصن ىبأ لوق ىبهذلا لقن ءةرجهلا نم )57١( ةئامعبرأو نيرشع ةنس دلو «يدزألا قفز

 نم (440) ةئامعبرأو نينامث ةنس تام «ملعلاب هلغاشتو هتهازن يف هلثم رأ مل :الوكام
 .(1؟19/١ ريسلا) .ةرجهلا
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 اهلاصتا ماود يغبأ يتلا يانم

 :دنسلا اذهب ًاضيأ هلو

 :هل ًاضيأ هبو

 ةلكشم رفق ىف بهذم وذ هات نإ

 :هل ًاضيأ هبو

 مهبر قلخلا اذه دبعي هقفلاب
 هب نإف ىنافلا كرمع هب لغشاف

 يبلق هبح يف ماه دصق ةذاذل
 يبسح ةذل هب يبسح هغيلبتو

 يبر اي ةمايقلا موي يف تلق اذإ

 رصبلاو عمسلا نهل ثيدحلا لهأ نمو

 ملظ يف ناك الإو جاجحلا دنع

 ملعلاك تقولا يف هل ثيدحلا حال

 :ًاضيأ هسفنل دشنأو «يديمحلا هللادبع يبأ ىلإ مدقتملا دانسإلابو

 هب ءيضتسي ًاملع لان يذلل لق

 ةعس هل لهج يذب ًاردص قاض دق

 بعت نم كفني امو ًاعنمو ًاعمج

 هب تصصخ دق اميف كلاح سيلأ

 ىلع يهو لاومألا يوذ تدسح مكف

 ةبطاق لاومألاو لهجلا يرتشتأ

 دحأ هب ىضري ال ريغلا نم ظح
 اهب زوفت لامعأب كانم لغشاف

 لاملا نم توق هلو هئيد ىف

 لاحرتو لح يف حبصيو يشمي

 يلابلا معنأ اهيف كلابو ىلعأ
 لاهج دنع اهاذأ نم ىقتيام

 لاحلا نم كنظ يف تنك ول ملعلاب

 لامعأب لام نع كلاغتشا موي
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 اهريغو تاحفاصمو ةاواسم ثيداحأ هيف ءزج 614

 هذه ةيشرقلا ةميرك ثيدح نم
 (')بجاحلا نب رمع حتفلا يبأ لاوجلا ظفاحلا جيرخت .٠ ١ 2.6 8 5 *© م

 ىلع يتءارقب ءرفظم نب مساقلاو «ةزمح نب ناميلس انخيش هب ينربخأ

 :هنمو .ًاروضح يناثلاو ءاعامس لوألا «ةميرك انتربخأ :الاق امهنم لك

 انأ هدمحم نب نمحرلادبع انأ «ةباتك تقولا وبأ انربخأ _ 48

 عيبرلا وبأ انث دمحم نب هللادبع انث ءدمحأ نب نمحرلادبع [ب/١]

 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع «بويأ نع «ديز نب دامح انث «ينارهزلا

 ءامهبحاص نود نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ» :لاق 226 ّئبنلا نع ءامهنع

 عيبرلا ىبأ نع ءملسم هاآور (هيف سلجيف هسلجم نم هاخأ لجرلا ميقي الو

68 1 
 "هب ينارهزلا

 مدقت نمو ةيدهو ًاضيأ ناميلس .ةجردي اذه نم ىلعأ ًالصتم هانربخأو

 نع « عفان نع ءدعس نب ثيللا انث «ىسوم نب ءالعلا ىلإ مهدنسب .مهركذ

 . ””ثيللا نع «ةبيتق نع ءًاضيأ ملسم هاور «هب رمع نبأ
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 .ةيلاع هل ةقفاوم عقوف 2

 جاجحلا ىبأ ظفاحلا ()ةخيشم 2 5

 عمس نيدلا زع يبلحلا مث «ىقشمدلا هللادبع نب ليلخ نب فسوي

 ريبك ءزج يف « سفنأ ةرشع مهو «دادحلا يلع يبأ باحصأ نم ؛«مهنم

 ةبلطلا- ءايكذأ نم «ريبكلا مجعملا بحاص :يبهذلا لاق «ينيمألا دمحم هيبأ مسا )١(

 ةنس نابعش يف يفوت ءأضقيتم تبث ءاريخ ًانيد ناك :ءايضلا لوق لقنو «ةيانع مهدشأو
 .("39/0/97؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالث (5؟)

 .(3147 )5"  ثيدح )1١8( باب مالسلا باتك (11/17/4) يف (؟)

 .(31817 - "”5) ثيدح )١6( باب مالسلا باتك (1919/4) يف

 نم اهتعمس «ةئام سمخلا وحن هتخيشمو :لاقو ١187/97( ريسلا) يف يبهذلا اهركذ (:4)
 .هباحصأ
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 نيعبرأو نامث ةنس «ةرخآلا ىدامج رشاع يف هتافو تناكو ءهسفنل هجرخ

 . '”ةئامسمخو نيسمخو سمخ ةنس هدلومو «بلحب ةئامتسو

 نب مشاه نب حلاص نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ليصألا لدعلا اهب ينربخأ

 مدق «يبلحلا يمجعلا نب نمحرلادبع نب نسحلا نب نمحرلادبع نب هللادبع
 تأرقو كلذ دعب بلحب هتيقل مث «عمسأ انأو هيلع ةءارق «جحلل قشمد انيلع

 :هنمو .ليلخ نب فسوي ظفاحلا انأ :لاق هيلع

 نب ليلخو .'"”رصن يبأ نب دمحم نب حلاص لضفلا وبأ انربخأ ١"
 حلاصو ءءيرقملا دمحأ نب نسحلا انأ :الاق اهب نايناهبصألا اجرلا يبأ

 مصاع نب دمحم انث ءرفعج نب هللادبع انأ «هظفاحلا ميعن وبأ انأ ءرضاح

 تيتأ :لاق رز نع ءمصاع :لوقي ةنييع نب نايفس تعمس :لاق "”يفقثلا
 يغتبأ تئج :تلق ؟كب ءاج ام :يل لاقف هنع هللا يضر لاسع نب ناوفص

 ©©(لعفي امب ًاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا نإف :لاق .ملعلا
 لهف «لوبلاو طئاغلا دعب نيفخلا ىلع حسم يردص وأ يسفن يف لح :تلق
 انك اذإ انرمأي ناك) معن :لاق ؟ًائيش كلذ يف و هللا لوسر نم تعمس
 ةبانج نم الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافح عزنن ال نأ ءنيرفاسم وأ ًارفس
 معن :لاق ؟ىوهلا ركذي هتعمس له :تلق '””مونو لوبو طئاغ نم نكلو
 اي :لاقف ءيروهج هل توصب يبارعأ هادان ذإ ريسم يف هعم نحن انيب)

 *١181١/5(. ريسلا) .كلذك وهو (؟١)

 :متاح يبأ لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتئامو ثالث )3١( ةنس دلو «ينابيشلا (0
 .(7١/0159؟ ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو تس (715) ةنس يفوت «ةقث قودص

 نب دمحم لثم تيأر ام :ةمروأ نب ميهاربإ لوق يبهذلا لقن ؛يناهبصألا رفعج وبأ (6)

 نم نيتئامو نيتسو نيتنثا (517) ةنس يفوت «لضفلاو ىوقتلا يف ينعي :لاق .مصاع
 .(*ا/7١/97 ريسلا) .ةرجهلا

 رظناو (555) ثيدح )١9( باب ءهمدقملا باتك )87/١( يف هجام نبا هجرخأ (4)

 .(54 5/١ هجام نبا حيحص)

 اذه :لاقو (95) ثيدح (ال١) باب ةراهطلا باتك )١410/1١( يف يذمرتلا هجرخأ (6)

 .حيحص نسح ثيدح
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 ًاموق بحأ الجر تيأرأ :لاق .مؤاه همالك نم وحن ىلع هناجأف ءدمحم

 نم نأ) انثدحي لزي ملو .©""بحأ نم عم ءرملا» :لاق ؟مهب قحلي املو
 ىتح قلغي الف ءةنس نوعبرأ هضرع ةريسم «ةبوتلل هللا هحتف ًاباب برغملا لبق
 تيا ضعت ِقَأ مو :[أ/1١ه] لجو ع هلوق كلذو (0(هنم سمشلا 2

 .؟"ةيآلا «ليق ني تما نكت دآ اًكيإ انت مي ال
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 نسحلا يبأ مامإلا بيطخلا (7ةخيشم 5

 يمخللا يلع نب دمحأ نب ملسملا نب ةمالس نب هللا ةبه نب يلع

 يف ؛هل راطعلا دمحم يبأ ظفاحلا جيرخت «يزيمجلا نبان فورعملا يعفاشلا

 «ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا يف ءاذه يزيمجلا نبا ةافو تناكو نيأزج

 . ©ةئامسمخو نيسمخو عست ةنس هدلومو «ةئامتسو نيعنرأو عست ةنس

 يدسألا ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ اهب ينربخأ
 نب دمحم حتفلا وبأ اهنم لوألا ءزجلابو «عمسأ انأو هيلع ةءارق «ساحنلا

 نب نسحلا ونأ انأ :الاق ءهيلع يتءارقب «يشرقلا سابع نب ميحرلادبع

 :اهنم لوألا ءزجلا نمو «هيلع ًاعامس يزيمجلا

 نب كرابملا انأ ءينوطالقسلا فسوي نب ىيحي انربخأ 75١

 نب نامثع انأ «ناذاش نب دمحأ نب نسحلا انأ ءيفريصلاو «رابجلادبع

 اذه :لاقو (؟9817) ثيدح (80) باب دهزلا باتك )١18/4( يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 ثيدح )*١١( باب تاوعدلا باتك (005- ه٠ه/0) يف يذمرتلا همامتب ثيدحلا قاس (؟)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ("ه5 ,"81)

 .ماعنألا ةروس نم )١184( ةيآلا (5)

 يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق (1"ىمر“* كى عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (4)

 سرهف يف ءراطعلا هللادبع نب ديشرلا جيرختب وهو (ب/85 سرهفملا مجعملا)
 .547؟/؟ سراهفلا

 .(#7587/9 ريسلا) .كلذك وهو ()
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 ء«يروثلا نايفس انث ءريثك نب دمحم انث «ىنابهلا قاحسإ نب لبنح انث «دمحأ

 نيب ام» :ةَّو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع «ريبزلا يبأ نع

 . '"”«ةالصلا كرت الإ رفكلاو كرشلاو دبعلا
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 سابعلا يبأ (7ةخيشم "7

 هللادبع يبأ ظفاحلا جيرخت «ةزاجإلاب نييدادغبلا هخويش نع «يقشمدلا

 ,يذ يف اذه ةملسم نبا ةافو تناكو «رابك ءازجأ ةثالث ىف ءهل ىلازربلا

 . "ةئامتسو نيسمخ ةنس ؛«ةدعقلا

 240 . 9 0 ءايأك
 3 ضرع نب رمع نب نمحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ اهب ينربخأ

 ءامهنم لك ىلع يتءارقن «نايحلاصلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحمو
 هيلع ًاعامس «ةملسم نب ىيحي نب ميحرلادبع ًاضيأ اهنم ثلاثلا ءزجلابو

 نامث ةنس هيلع ًاعامس ءروكذملا ةملسم نب سابعلا وبأ انأ :مهتثالث اولاق

 . ةئامتسو نيعنرأو

 :اهنمو

 دارط انأ «هناتك يف ينيسحلا ميهاربإ نب رمع نب ةرديح انربخأ "1

 نب يلع انث «ىيحي نب دمحم انث «ةيوقزر نب نسحلا وبأ انأ «يبنيزلا
 هللا يضر ةريره يبأ نع ءجرعألا نع «دانزلا يبأ نع «نايفس انث «برح
 نإ :لاقف 6 هللا لوسر ىلإ يسودلا ورمع نب ليفطلا ءاج) :لاق هنع

 )١( يف ملسم هجرخأ )١/88( ثيدح ("8) باب ناميإلا باتك )١4  47(.

 ,..(7581/97 ريسلا) .اهانعمس ءازجأ ةثالث ىف ةخيشم هل :ىبهذلا لاق (؟)

 ) )5ريسلا 7837/7 ١
 نبا قيثوت يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامتسو نيث الثو تس (75) ةنس دلو ؛يسدقملا (:4)

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو ةرشع ثالث )91١( ةنس يفوت ءهل نيعم

2)011). 

 "ا



 :لاقف هيدي عفرو ةلبقلا لبقتساف ٠ ءاهيلع هللا عداف تبأو تصع دق ًاسود

 نب يلع انأ «ةزمح نب ناميلس ًالصتم هانربخأو 'مهب تأو ًاسود دهأ مهّللا»
 نع «يراخبلا هاور .هركذف يبنيزلا دارط انأ «.ةدهش انتربخأ ءاروضح ريقملا

 20 ةنييع نبا نع «ينيدملا نب يلع
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 ةمالعلا ظفاحلل ()هجعملا باتك "6
 دمحم ىبأ نيدلا ىكز

 «ةئامتسو نيسمخو تس ةنس («ةدعقلا يذ عبار ىف هتافو تناكو ء«يرصملا

 . ريبك دلجم يف اذه همجعمو "290 ةئامسمخو نينامثو ىدحإ ةنس هدلومو

 يريزولا رفظم نب قاحسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ دمحم وبأ هب ينربخأ

 يكز ظفاحلا انأ :لاق هيقابل ةزاجإو ءهنم ةعطقل هيلع يتءارقب 3 ؛”ءيرقملا

 .ةئامتسو نيسمخو سمخ ةنس هعيمجب هيلع ًاعامس ٠ «ميظعلادبع نيدلا

 :عومسملا ردقلا نمو «هّللأ ةهمحر

 2 هيقفلا يناعنصلا يلع نب نسحلا نب ةعيبر رازن وبأ انربخأ

 )١( ثيدح (09) باب تاوعدلا باتك (1885 :ص) يف )58919(.
 مجعملا يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ١151/1( عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (؟)

 لاق ,”/؟ سراهفلا سرهف يف وهو (مجرتملا مجعملا) ناونعب (بالا سرهفملا

 جرخو :ةبهش يضاق نبا لاقو 0711/58 ريسلا) دلجم يف مجعملا لمعو :يبهذلا
 .(1١١؟/؟ ةيعفاشلا تاقبط) ًايثيدح ًاءزج رشع ةينامث يف ًاديفم ًامجعم هسفنل

 .("19/77 ريسلا) .كلذك وهو (*)

 ىبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخ (580) ةنس دلو .«.بدؤملا يرصملا قحإ

 عست (01719) ةنس يفوت «ةنسح ةئيهو نوكسو تمس اذ ناك :هيلعو انيلع هللا ةمحر
 15/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو.ةرشع

 لوق يبهذلا لقن ء؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيرشعو سمخ (ه؟6) ةنس دلو ١ يمرضحلا )0(

 ةئامتسو عست (509) ةنس تام ءارعاش ًابيدأ ةقث ًاظفاح ًاملاع ًامامإ ناك :بجاحلا نبا
 ١14/97(. ريسلا) .ةرجهلا نم

 نيف



 ميهاربإ نب ناميلس دوعسم وبأ انأ «'"'"ينادعملا دماح نب رباج انأ
 ميهاربإ نب دمحم انأ :الاق «ميركلادبع نب قازرلادبع حتفلا وبأو .2"”ظفاحلا
 انث .هفسوي نب دمحأ انث ءناطقلا نيسحلا نب دمحم انأ «يناجرجلا

 نع ءديعس نب ىيحي نع «لالب نب ناميلس انث ,سيوأ يبأ نب ليعامسإ
 نأ) :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءهيبأ نع .حلاص يبأ نب ليهس

 امف ءارح نكسا# :45 نئبنلا لاقف كرحتف ءءارح لبج ىلع ناك 6 نبنلا

 ةحلطو نامثعو رمعو ركب وبأ هيلع ناكو ؛ديهش وأ قيّدص وأ يبن الإ كيلع
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعسو ريبزلاو

 انتربخأ :لاق ًاعامسو ةءارق ءرفظم نب مساقلا اذه نم ىلعأ هانربخأو

 انأ :الاق ةزاجإ ميهاربإ نب دومحمو ءًاروضح باهولادبع تنب ةميرك
 نب دمحم انأ ءًاعامس دومحمو «ةزاجإ لوألا ءهيقفلا سابعلا نب نسحلا
 انأ :الاق يزاغلا هللادبع نب لهسو ءدومحم ةياور يف دازو «هللادبع نب دمحأ

 فسوي نب دمحأ نع ملسم هاور .هركذف يناجرجلا ميهاربإ نب دمحم

 .هل ةيلاع ةقفاوم عقوف «"””يملسلا

 ظفاحلا اندشنأ :لاق يتءارقب يريزولا قاحسإ اندشنأو [*:]

 يناوسألا يلع نب دمحأ نب ميهاربإ رحلا وبأ يضاقلا اندشنأ «ميظعلادبع

 : هسفنل

 مظأ ىلإ علس نم فرطلا حرسمو ملس يذب انيلايل ردهلل

 محي مل نيبلا لبق نيبلا رئاطو اهملاعم نم لصوب نامزلا ىفو

 مدن نم نسلا تعرق نيتمارب تفلس انل ًامايأ تركذت اذإ

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيتسو فين ةنس يفوت «يناهبصألا مساقلا وبأ )١(

604). 

 لجرلا :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبسو عبس (؟ا/ا/) ةنس دلو «يجنلملا مفز

 (445) ةنس يفوت «تبثلا مكحب ةياورلا يف صخرتي وأ مهي دقو «قودص هسفن يف

 .(51/19 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نينامثو تس

 .(5437 )80  ثيدح (5) باب ةباحصلا لئاضف باتك (1880/4) يف ملسم هجرخأ (9)

 انف



 تلحن ةلوهأم عبرأ ىلع افهل

 امو بيقرلا فوخ نم دجولا متكأو

 :لاق هبو

 مقس نمو يدجو نم يمسج لوحن

 متكنمب يدجو الو فاخب يرس

 :هسفنل يولعلا دمحم نب نسحلا ىلع وبأ اندشنأو ظفاحلا ["6]

 ىمحلا نع بيبحلا ناب ىوللا ناب
 بعاك ءافيه دق يداؤف دقو

 اهظاحل فيس ضيبلا [أ/1١] تارضخلا نم

 امد تكفس مك بارعألا ةيدابأ

 مكلامج قوف نسحلا لامج متعفر
 ىونلا ةعاس مكناغضإ يف تلمأت

 يلإ الو ليبس نم اهيلإ يل امو

 امهتأو نينعاظلا ولتي دجنأو
 اموقملا يرهمسلا يكحت يحلا نم

 امذخم بضاوقلا ضيبلا نم لفي
 امدلا هبشي مكنم ابظ نويع
 امجنأ جداوهلا تحت متعقربو

 ىمللا الو اهنم رغثلا ليبسلس انح

© © © 

 ركب ىبأ ()ةخيشم 2 48

 «يراصنألا يقابلادبع نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب' هللادبع
 «رفص يف هتافو تناكو «نيريغص نيأرج يف يهو «ساحنلا ناب فورعملا

 0"2-- ا - 5 .٠
 .٠ ةثامتسو اري سمخج- و عبرا ةييس

 نب دمحم هللادبع ونأ هبيسن اهنم لوألا ءزجلابو «يتءارقب نايحلاصلا «هللادبع

 نبا ةخيشم ةخيشملا هذه ىمست :يلشعرملا لاق (144/؟ عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ )١(
 نيب (”58/7 .ريسلا) ةخيشملا وهو ءًاءزج ينوباصلا هل جرخ :يبهذلا لاق «ساحنلا
 ط (؟7/7 - ١/١717دييقتلا ليذ) لوألا ءزجلا وهو .يسافلا يقتلا اهنم عمسملا رادقم

 .(:8/9 ريسلا) كلذك وهو (؟)



 وبأ انثدح :مهتئالث اولاق ءاضيأ يتءارقب ساحنلا نب ليعامسإ نب هللا رصن
 نمو ءطقف لوألاب ثلاثلاو ءاهعيمجب نالوألا .هظفل نم ساحنلا نب ركب

 :لوألا ءزجلا

 انأ ءهيقفلا لضفلا نب دمحم انأ ءيلع نب دمحم انربخأ - "64

 انث "7 نيسحلا نب دواد انث كا0رمحأ نب رشب انأ ءدمحم نب رفاغلادبع

 نع ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءدابع نب دابع انأ ,ىيحي نب ىيحي
 ضبقي ال هللا نإ) :لاق ةّيْلَو ىبنلا نأ ءامهنع هللا ىضر ورمع نب هللادبع

 هذه نم ىلعأ هلامكب هقايس ””مدقت دقو .ثيدحلا ...«أعازتنا ملعلا
 .قيرطلا

 :هسفنل يراصنألا رضخلا نب رصن حتفلا وبأ اندشنأ ["5]

 ينفلاخو يبلق مكعاطأ دق مك

 ًادلج مكراكذت نع ضرعأل ينإ

 ًادغ ةاجنلا وجرأ مهراكذتب نم اي

 ًالدب ىغتباو انع لغاشت اولاق

 لاملاو حورلاب مكل تحمس دقف
 يلاغلا نم ىلغأ ىرولا نيب تنكل

 لاقلاو ليقلا فوخ كلذ نكل

 يلال يتداس اي مكل يبلق نأك

 يلاس يننإ يلوذع لوقي ىتح
 يلامأ ريخ نم مهراكذت نأل

 يلابلب لصولا كاذ ددجف اولسأ

 لآلاب ءاملا لالز عيبي اذ نم

 «ةحيحص لوصأ نم ًانامز ىلمأ :مكاحلا لوق يبهذلا لقن «ينييارفسإلا لهس وبأ )١(
 نم ةئامثالثو نيعبس (10) ةنس يفوت «ةعاجشلاو ةماهشلاب نيفوصوملا دحأ :لاقو
 2228/1 ريسلا) . ةرجهلا

 لحر :ىيبهذلا لاق «ةرجهلا نم نيتئام )3٠١( ةنس دلو «يدرجورسخلا ناميلس وبأ (0)

 01/4/١7(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعست (؟٠59) ةنس يفوت ءدوجو ريثكلا بتكو

 .(047 :ص) رظنا (



 لاوحأب يسفن نم ملعأو ىردأ مهنإو يلاح نع ينوربختساو
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 سابعلا يبأ نيدلا نيز خيشلا (7ةخيشم ٠"
 نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ

 نبا سابعلا يبأ ظفاحلا جيرخت ءهتقو دنسم «يسدقملا ركب نب دمحأ

 عسات يف اذه مئادلادبع نبا ةافو تناكو ءرابك ءازجأ ةسمخ يف هل يرهاطلا

 نيعبسو سمخ ةئس هدلومو «ةئامتسو [ب/51١] نيتسو نامث ةنس بجر

 . ةئامسمخو

 قاحسإ وبأ ةمالعلا انخيش :رشع ةينامثلا خياشملا ةلماك اهب ينربخأ

 نب دمحمو .يزملا فسوي نب ركب وبأو «يوارفلا نمحرلادبع نب ميهاربإ
 .'"”يميمتلا رمع نب يلع نب ظوفحمو «يبويألا ليعامسإ نب كلملادبع
 يبأ نب مالسلادبع نب مساقلا وبأو .«"”يريدلا يلع نب ركب يبأ نب دمحأو
 هللادبع نب ملاسو «ئرقملا هاش برع نب دمحم نب دوادو .دهاشلا هّللادبع

 غئاصلا نب دمحم نب نمحرلا دبعو «ينارحلا دومح نب دمحأو «يزازعألا

 ءدمحأ نب ركب يبأ نب دمحمو .ءدمحأ نب ركب يبأ نب ميهاربإو «خسانلا

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق ١57/١( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ )١(

 مجعملا ١/2196عفار نبال تايفولا ء١/75١1 خويشلا مجعم) رظناو (أ/87 سرهفملا

 عومجملا) نمض ةيرهاظلا يف يهو ١595/5( نونظلا فشكو «”؟5ص يشأ يداولل

 يلاوعلا ثيداحألا) ناونعب 591١( - 144) ق )٠١/٠١8( عيماجم ءماع 4

 .(ناسحلا دئاوفلاو حاحصلا

 لاق ءةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نامث (5688) ةنس دلو «يقشمدلا نيدلا يحم ةهز

 نم ةئامعبسو نيثالث (0770) ةنس يفوت «ةكيرعلا نيل تمسلا نسح ناك :يبهذلا

 .(١؟ا//؟ريبكلا مجعملا) .ةرجهلا

 ناك :يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيسمخو ىدحإ (581) ةنس دلو «سابعلا وبأ (9)

 خويشلا مجعم) ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ )77١( ةنس يفوت ءًاعناق ًارتتسم
2)007). 

 عة



 نمحرلادبع نب نسحلاو «نويحلاصلا دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبعو

 نب رمع نب دمحأو .''"ءارفلا ركب يبأ نمحرلادبع نب دمحأو «يشكارملا
 هيبأ قيتعو «ساوقلا نمحرلادبع نب دمحم نب ىلعو "9 راطعلا فافع

 وبأ انأ :مهلك اولاق «عمسأ انأو ًاعيمج مهيلع ةءارق هللادبع نب رجلس

 .اهب اعامس مئادلادبع نب سابعلا

 :اهنمو

 ءدمحم نب دارط انأ «ةزاجإ ىسوطلا دمحأ نب هللادبع انربخأ  ”ه

 «لضفملا نب رشب انث ءثعشألا وبأ انث «شايع نب نيسحلا انأ «لاله انأ

 :لاق 6 ّيبنلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛ميحس نب ةلبج نع
 نع يئاسنلا هاور .«هيلإ رظني ال هللا نإف ةليخم نم هبايث نم ًابوث رج نم»
 ًالصتم هينربخأو تلق .ةقفاوم عقوف ."'هب مادقملا نب دمحأ ثعشألا يبأ

 انأ :اولاق نمحرلادبع نب ىسيعو ءدمحأ نب ركب وبأو ءةزمح نب ناميلس
 .هب دارط انأ «ةبتاكلا ةدهش انأ «ميهاربإ نب دمحم

 نب دمحم اندشنأ 2 ىلع ىبأ نب دمحأ نب ءايض اندشنأ ["/]

 وبأ يندشنأ ءيلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا اندشنأ ,يضرفلا يقابلادبع

 :هسفنل يروصلا ىلع نب دمحم هللادبع

 يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيسمخو نامث (58048) ةنس دلو «يناولا نيدلا باهش )١(

 خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيثالث )9/9٠( ةنس يفوت «قشمدو رصمب ثدح

/6). 

 لاق «ةرجهلا نم ةثامتسو نيسمخو ىدحإ ("ه١) ةنس دلو «رديح وخأ يشوملا )0

 عبرأ (0744) ةنس يفوت «ةبرشألل مكحم ةلديصلاب ةربخو ةءورمو ريخ هيف :يبهذلا

 .( مكر خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو

 .(9978) ثيدح )٠١١8( باب ةنيزلا باتك (497/هىربكلا) يف 2

 (501) ةنس يفوت ءًايمأ ناكو «ناتسراملا يضاق نع رثكم :يبهذلا لاق «ينوطالقسلا (5)
 .(518/7؟١ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ىدحإ
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 هيعدي نمو هلهأأبياع ىحضأو ثيدحلا دناع نمل لق

 هيفسلا قلخ لهجلاف لهجب ما يل نبأ اذه لوقت ملعبأ

 هيومتلاو تاهرتلا نم ني  دلااوظفح مه نيذلا باعيأ

 هيقفو ملاع لك عجار  هووردقامو مهلوق ىلإو

 مئادلادبع نبال ةيناث ('7ةخيشم ١"
 يثيدح ءزج يف هسفنل هجيرخت

 يتءارقب ءرجاتلا ميهاربإ نب ناوضر نب دمحأ سابعلا وبأ اهب ينربخأ

 .اهب اعامس مئادلادبع نبا انأ :لاق هيلع

 :اهنمو

 نيسحلا نب ىلع انأ ءزازقلا نمحرلادبع نب هللا رصن انأبنأ 565

 انث «دارزلا ورمع نب دمحم انأ «زازبلا دمحم نب دمحم انأ «يعبرلا

 ىتأف لَو ّيبنلا دنع انك) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ثريوحلا

 ملسم وبأ اندشنأ يرميضلا نامعنلا نب [أ/1/] '0[...] مث ءالخلا
 . ””بتاكلا دمحأ نب دمحم

 سرهف) يف يناتكلا اهركذ :يلشعرملا لاق 145/١( عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ )١(
 .(51717/2 نمراهفلا

 نأ همامت «ثدح ًاطقس نأ دكؤملاو «يرمضلا نامعنلا نب مث الخلا ىتأف لصألا يف (؟)
 أ ؟مل :لاق ؟ أضوتت الأ :هل ليقف ماعطب يتأ مث] :هصن ام نيفوقعملا نيبام نوكي
 رظنا فنصملا دنع ًاقحال درو كلذك وه :تلق .(4/١451ةفحتلا) رظنا [؟أضوتأف ىلصأ

 .(حابصلا ءايض) كانه هجيرختو «ةيلاتلا ةحفصلا
 نيعستو عست ("949) ةنس يفوت .يوغبلا نع ثدح نم ةمتاخ ناك :يبهذلا لاق ()

 088/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو
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 اطبتغم هب تنك خأ بر]

 هبسحأ الو دولاب ينم ًاكسمت

 يدسج يحور لح ام

 ام حلصأنأ تمرف

 هنم يدي كاذ ذإ تلسغ

 طت يذلا رمألا كب جل اذإو

 اتنع ىقلتف هيف جلت الو
 ةئثداح ىلع ربصاو

 مهماهفأو بللا يوذب ىرحأر بصلاف يلع
 اجرف ىقليمسالأ

 ادبأ هنع لوحي الو دهعلا ريغي

 هبرهدلا سلقنناف

 اعوط يتأي نأ بعصتساف دسفأ

 اكمهنم ىضمو ابأ رجهلا يف جل
 هنم تافام ىلع ىسا ملو

 هريغ يتأيو هنع لخف هبل

 ادذئفلا لهأو يغلا بناجو

 اهب رهدلالاج نإ

 هب رهدلا هأجاف ام رباص نم لقو
 د يف وأ هموي يف

 ء«يزوجلا نب جرفلا يبأ خيشلا ةخيشم ءدنسلا اذهب انخيش عمس دقو

 نم ءهل "'نكامألا فرشأ ىلإ نكاسلا مزعلا ريثم باتك ًاضيأ عمسو

 هللا ةمحر «ةريثكلا بتكلا نم كلذ ريغو ءهنم هعامسب مئادلادبع نب دمحأ

 . هيلع
2. 
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 وه الف ءاهذخأم ةريحلا ينم تذخأ دقو ..فنصملا دنع درو اذكه نيفوقعملا نيب ام )١(

 ءالضفلا ةذتاسألا ضعب ىلع هتضرع دقو ءزجرلا الو «ىفقملا نوزوملا رعشلاب

 ىلع رمي نأ بجعألاو ءبجعلا دشأ هنم اوبجعف .«بدألاو ةغللا يف نيصصختملا

 85/١8(. ريسلا) .ناويد هلو ءظفحلا ةوق ىف تايآلا نم ةيآ ناك ءديج رعش

 .ةيميت نبا ىلع درلا باتك يف ينصحلا هركذ (مارغلا) :يجاح لاقو ءلصألا يف اذكه (؟)

 ١1589/9(. نونظلا فشك)



 ةاضقلا ىضاق ةخيشم - 3١"
 نيدلا سمش ءاملعلا ةكرب

 عورزم نب كلام نب ملسملا نب دمحم هلادبع يبأ

 (')يحلاصلا يلبنحلا

 ءازجأ ةدع يف يهو يلعبلا نب نمحرلادبع نيدلا رخف مامإلا جيرخت

 جرخملا روضحب «ةريبك ةعطق اهنم هيلع تعمس دقو ءرثكأوأ ة ةرشعلا وحن

 ثم تعمس ام برغأ 5331 , ؛كلذ ريغ هيلع تأرقو ؛ةرم ريغ يل زاجأو

 :وهو نيدمحم هاجر

 ميحرلادبع نب دمحم انأ ؛مكاحلا ملسم نب دمحم انربخأ 37
 يبأ نب دمحم نب ذمحم انأ ءظفاحلا دحاولادبع نب دمحم انأ .دهازلا
 نب دمحم انأ :«"””يفوصلا دينجلا نب دمحم نب دمحم انأ ,'9ناطقلا مساقلا
 نب دمحأ نب دمحم انأ ءزازبلا دحاولادبع نب دمحم انأ ءظفاحلا رهاط
 ,(©يربرفلا فسوي نب دمحم انأ ءينهيمشكلا يكملا نب دمحم انأ ؛نادمح
 نب بهو نب دمحم انث «دلاخ نب دمحم انث ؛مامإلا ليعامسإ نب دمحم انث

 نب دمحم انث «يديبُرلا ديلولا نب دمحم انث «برح نب دمحم انث «ةيطع
 ةملس مأ نع ؛«ةملس يبأ تنب بنيز نع «ةورع نع .يدئرملا باهش

 انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «ةرجهلا نم ةئامتسو نيتسو نيتنئا (559) ةنس دلو ()
 ريسيلاب ةعانقو «ةبانإو دبعتو ريثحو ءعروو قدص ىلع ةدم سانلا لغشأ :هيلعو
 .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو تس (9/11) ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت .ففعتو
 .(18/6 خويشلا مجعم)

 لاق ؛ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأ (0140) ةنس ًابيرقت دلو «يجنلملا هللادبع وبأ (9)
 (517؟) ةنس يفوت «ةياورلل ًابحم ةءورم اذ ةبلطلل ًامركم ارثكم ًاظفاح ناك : يبهذلا
 .(ه98/؟؟ ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو ةرشع يتنثا

 .(059 341 *7/هبيطلا حفن) (55/1 ريسلا) رظنا (7)
 ثيدحلا حلاص :متاح يبأ لوقو .هل ينطقرادلا قيثوت يبهذلا لقن «يملسلا هللادبع وبأ (؟)

 559/٠١(. ريسلا)
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 «ةعفس اههجو يف ةيراج اهتيب يف ىأر كلو هللا لوسر نأ :اهنع هللا يضر
 .«ةرظنلا اهب نإف اهل اوقرتسا» :لاقف

 دواد نب دمحم لاجر ةسمخب قيرطلا هذه نم ىلعأ هانربخأو

 لاق ءركاسع نب مساقلاو ءيصمحلا دمحم نب [ب/17١] دمحأو «يسدقملا

 ناسغ نب دمحم انأ :ثلاثلاو ءًاعامس باهولادبع نب رمع انأ :نالوألا

 ميهاربإ نب يلع انأ ءنسحلا نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انأ :الاق ًاروضح

 مساقلا نب فسوي انأ «نامثع نب نمحرلادبع نب دمحم انأ ءبيسنلا

 «يلتخلا عيبرلا وبأ دواد نب ناميلس انث «ءيلصوملا ىلعي وبأ انأ «ءيجنايملا

 13 يلتخلا عيبرلا يبأ نع ء«ملسم هاور .هب يديبزلا نع ءبرح نب دمحم انث

 هبتكو «مامإلا يلهذلا وه دنسلا يف روكذملا دلاخ نب دمحمو «ةقفاوملا ىلع

 .ملعأ هللاو ,'"”ىلعألا هدج ىلإ هبسنف يراخبلا

 تس ةنئس «ةدعقلا يذ رهش ىف اذه هللادبع ىبأ ىضاقلا ةافو تناكو

 ؛عيقبلاب نفدو جحلا ىلإ هجوتم وهو «ةيوبنلا ةنيدملاب ةئامعبسو نيرشعو

 دارفأ نم هللا همحر ناكو «””ةئامتسو نيتسو نيتنثا ةنس لئاوأ يف هدلومو

 يلو ادهزو ءماكحألاب ةفرعمو قحلا يف ةوقو «ةهازنو ًانيدو ًاملع «ةاضقلا

 لضفلا يبأ انخيش بيقع ءايندلا نم للقتم هيقف وهو ءهبهذم ىلع ءاضقلا

 يفوت نأ ىلإ «للقتلا نم هتداع الو هيز ريغي ملف هللا همحر ناميلس

 ةيبرعلاب ًافراع ناكو ءاهريمثتو فاقوألا ةرامع يف ريبك رثأ هلو هللا همحر

 . هللا همحر ةمج هنساحمو ميلعتلا نسح «هقفلاو ثيدحلاو
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 حاحصلا يلاوعلا ةئاملا يف حابصلا ءايض باتك "ا

 خيش «ءانديسو انخيش تايورم نم اهجرخ يتلا حاحصلا يلاوعلا

 .(5191 )889  ثيدح (؟1) باب مالسلا باتك )١77586/4( يف )١(

 .(ه778) ثيدح (8) باب بطلا باتك (177 :ص) يف (0)
 .؟5817/؟ ريبكلا مجعملا (9)
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 نب دمحم يلاعملا يبأ نيدلا لامك ؛نيدهتجملا دحوأ «نامزلا ةمالع مالسإلا
 نب دمحأ نب ناطلس نب ناهبن نب فلخ نب مئادلادبع نب دحاولادبع نب يلع

 نب رذنملا نب ىيحي نب هللادبع نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع نب ديلخ
 نب كامس ةناجد يبأ - َِو هللا لوسر سراف - نب دلاخ نب هللادبع نب دلاخ
 جرزخلا نب | ةبلعت نب ديز نب دو دبع نب ناذول نب ةشرخ نب سرأ

 يجرزخلا يراصنألا ربكألا جرزخلا نب بعك نب ةدذعاس نب رغصألا

 هئنكساو «هناوضرن هللا هذمغت «ىناكلمزلا نيب فورعملا «ىعفاشلا .يدعاسلا

 . هتانج حيسف

 .ًاءزج رشع ةسمخ يف وهو

 يف هدعب نآزجلاو «ملعلا لضف يفو .باتكلا ةبطخ هنم لوألا ءزجلا

 جرزخلاو سوألا لئابق ليصفت مث راصنألا لئاضف نمو ءاذه انخيش بسن
 دحألاو «ةيعدأو راثآو تاياكح اهنم ريخألا ءزجلاو .مهذاخفأو مهنوطبو
 ىلع مالكلاو اهقيرطتو ةئاملا ثيداحألا ةقايس يف ةيقابلا ًاءزج رشع
 .[أ/34١]

 :لاق ؟أضوتت الأ «هّللا لوسر اي ليقف ماعطب يتأف عجر هنأ _ "#4

 . «؟أضوتأف يلصأ ؟مل»

 انتربخأ .ًاروضح ريقملا نب ب يلع انأ «ةزمح نب ناملس ًالصتم هانربخأو

 «زازرلاو ورمع نب دمحم انأ «نولئسح نب دمحأ انأ «دارط انأ «ةدهش

 .هركذف

 نب كديعس نع «يذمرتلاو ,230ةييش يبأ نب ركب يبأ نع ءملسم هاور

 .ًايلاع امهل ًالدب عقوف ةئيبع نبا نع امهالك ؛""”لئامشلا يف نمحرلادبع
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 )١( ثيدح ("1) باب ضيحلا باتك (؟١/8) يف )119- 94”(.

 .(1807) ثيدح (؟/) باب «48 :ص لئامشلا) يف (؟)
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 ركب يبأ انخيش 27ةخيشم - 4
 يتشدلا يمنآلا نابأ نب ناردب نب مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ

 ءءازجأ ةثالث يف هل يلازربلا نب مساقلا دمحم يبأ ظفاحلا جيرخت «يلبنحلا

 هيلع اهتأرق ءًاخيش نوعبرأو ةعبس مهتدعو «روضحلاو عامسلاب هخويش نع
 خيشلا اذه ةافو تناكو ءريثك ءيش هنع ةياورلا نم مدقت دقو «مهنم هعامسب

 ثاللث ةنس ىف هدلومو «ةئامعبسو ةرشع ثالث ةنس «ةرخالا ىدامج رهش ىف

 «ةياورلا يف ًارسع ناكو «هتاعومسم نم ريثكب درفت دقو «'”"”ةئامتسو نيثالثو
 .هللا همحر ًارجأ اهيلع ذخأ امبرو
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 قاحسإ يبأ نيدلا نيز لدعلا انخيش ()7ةخيشم "0

 نبدمحم نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ
 اهتعمسو عامسلاب ًاخيش نيسمخ نع هل اهتجرخ ءازجأ ةثالث يف يزاريشلا
 ةرشع عبرأ ةنس رخآلا عيبر رهش يف يلازربلا دمحم يبأ ظفاحلا ةءارقب هيلع

 ىف هدلومو «ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج رهش ىف هتافو تناكو «ةئامعبسو

 ْ :اهيف هتجرخ اممو «22ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس نم موي لوأ

 انأ «هباتك ىف روصنم نب دمحأ انأ «ىفرعلا دمحأ نب ليعامسإ انربخأ

 نب يلع انأ «ءيعفاشلا دمحم نب هللادبع انأ «عيبلا حتفلا يبأ نب لهس وبأ

 :بلعت ىيحي نب دمحأ يل لاق © شاقنلا نسحلا نب دمحم انأ «دمحأ

 .ةخيشم يلازربلا هل جرخ :لاقو )817/١( رردلا يف رجح نبا اهركذ )١(

 (585) ةنس دلو «ناردب نب مساقلا يبأ نب دمحأ )١١1/١( خويشلا مجعم يف :يبهذلا لاق (؟)
 17/١*(. رردلا) .دمحم نب دمحأ : رجح نبا لاقو «يئالعلا ركذ امك هتافو . ةرجهلا نم

 .ةخيشم يئالعلا هل جرخ :لاقو )5/١”( رردلا يف رجح نبا اهركذ (9)

 5/١"(. رردلاو ١50/١« خويشلا مجعم) .كلذك وهو (54)

 «ةلحرلا عساو ناك ءارقلا خيش :هيلعو انيلع هللا ةمحر يبهذلا لاق «يلصوملا ركب وبأ (6)

 هثيدح يف :بيطخلا لوق لقنو .تايورملا يف هنم ىوقأ تاءارقلا يف وهو ءاقللا ميدق

 .(”ا/8١/8 ريسلا) .ركنم شاقنلا ثيدح لك :يناقربلا لوقو .ةروهشم ديناسأب ريكانم

 اننا



 ىف ةرصبلاب تنك :لوقي هتعمسف ًاموي لبنح نب دمحأ هللادبع ىبأ ىلع تلخد

 :تلقف «""”ساون وبأ :ليقف ءهنع تلأسف ءًاخيش تيأرف ءاهقفلا سلاجم

 لقت الف ًاموي رهدلا تولخ ام اذإ

 ةعاس لفغي هللا نيسحت الو

 "”تعباتت ىتح مايألا نع انوهل
 ىضم ام رفغي هللا نأ تيلايف

 يبهاذم يلع تقاض اذإ لوقأ

 يتئيطخ مظعو يتايانج لوطل
 اسيأ ةفاخملا رحب يف قرغأو

 ىرولا نع ميركلل ًاوفع ركذتو
 ًالئاس بغرأو يلوق يف عضخأو
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 بيقر يلع لق نكلو تولخ
 بيغي هيلع ىفخيام نأ الو

 بونذ نهدعب ًابونذ انيلع

 [ب/78١] بوتنف انتابوت يف نذأيو
 بودن مومهلل يبلقب لحو
 بيصن باتملا يف يلامو تكله
 بوتتف ةرات يسفن عجرتو

  بينأف هوفع وجرأو ينجأف

 بوتي يلع ىولبلا فشاك ىسع

6 

 هللادبع ىبأ ىلاوع "5

 نع ليذ امهدحأ «نيأزج يف هل يلازربلا نيدلا ملع ظفاحلا جيرخت هرابآلا

 ؛هيلع امهتأرق عامسلاب «نيعبسلا ىلع نوديزي هخويش نم ةعامج نع ءرخآلا
- 0- 

 دقو ء' ةئامعبسو ةرشع ثالث ةئس «بجر نم نيرشعلا ىف هتافو تناكو
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 )١( هناويد يف تايبألا )518(.

 .هال/4 رردلاو 85" خويشلا مجعم فرق

585 
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 )١( ريبكلا مجعملا باتك "ا

 نب ةزمح نب ناميلس لضفلا يبأ نيدلا يقت ةاضقلا يضاق انخيشل
 نب ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب دمحم رمع يبأ خيشلا نب رمع نب دمحأ

 نع «هتمحرب هللا هدمغت يلبنحلا يحلاصلا مث «لصألا يسدقملا رصن نب مادقم
 ءاخيش نوسمخو ةئامسمخ مهو «ةزاجإلاو روضحلاو عامسلاب هخويش عيمج

 نب دمحم نب نمحرلادبع نيدلا رخف «ثدحملا هيقفلا مامإلا انبحاص جيرخت
 هيف هلامكب لوألا ءزجلاو «رابك ًاءزج رشع ةعبس ىف «هللا همحر يكبلعبلا
 .ديشانأو راثآو تاياكح رخآلاو .«ثيدحلا لهأ لضفب قلعتي ًائيشو «ةبطخلا

 ىوس يلازربلا دمحم يبأ ظفاحلا ةءارقب هيلع باتكلا اذه تعمس دقو
 هتايورم يل زاجأو هنم امهعامس يل ردقي ملو ءهنم نماثلاو سداسلا داعيملا
 .ةرم ريغ
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 ('7ىلعلا مجعملا باتك 7
 هل ىبهذلا هللادبع ىبأ ظفاحلا ءاقتنا ءاذه نيدلا يقت يضاقلا انخيشل

 يف ءروكذملا هجرخم ةءارقن هيلع هعتمسو «نيريبك نيأزج يف هخويش ةواقن
 .ةرشع ثالث ةنس ءرخآلا عيبر
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 ةتسلا ةمئألل ةيلاعلا تاقفاوملا باتك - "4

 هل يجيرخت ءازجأ ةعبرأ يف «ةزاجإلاو عامسلاب ًاضيأ هثيدح نم
 . هللا ةمحر

 يكبلعبلا نيدلا رخف خيشلا هل جرخ :لاقو 4 خويشلا مجعم) يف يبهذلا ٍاهركذ 000
 .ًاءزج رشع ةعبس يف ًامجعم

 مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ادا عمجملا) يف“ ظفاحلا هركذ قفز
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 ةتسلا ةمئألا تايسادس باتك 2

 نب هللادبعو هديز نب دامحو .كلامو ءدعس نب ثيللاو «ةبعش

 اضيأ هل يجيرخت «لصتملا عامسلاب كلذ ىرج «ةنييع نب نايفسو «كرابملا
 .نيروكذملا ةتسلا مجارت عم ءازجأ ةعبرأ يف [/154]
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 هيلاوعل صيخلتلا باتكو 2 ١
 هللا همحر هيلع كلذ عيمج تعمسو «ءازجأ ةثالث يف هل ًاضيأ يجيرخت

 يف هتافو تناكو «ةيافك هيف ام هنع ةياورلا نم مدقت دقو «ةددعتم خيراوت يف

 «ةئامعبسو ةرشع سمخ ةنس «ةدعقلا يذ رهش نم نيرشعلا دحألا موي ةيشع

 ىلإ رصعلا دعب علط مث «قشمدب ةيزوجلا ةسردملاب مويلا كلذ مكح امدعب
 خيشلا ةربقمب موي يناث نفدو «برغملا بيقع ةأجف تامف ءةيحلاصلاب هلزنم

 نيرشعو نامث ةنس «بجر رهش فصن يف هدلومو ءهدج رمع يبأ
 تدرفأ دقو ءًادانسإو ًاملعو «ةياورو ًاردق هتيقل خيش ربكأ وهو 2 ةئامتسو
00 

 ' «يفلسلا رهاط ونأ انأ يلع نب رفعج 0 :لاق ًاضيأ يتءارقبو

 ا و ,؟”يولعلا يلع نب دمحم انأ «يبنيزلا يلع نب دمحم

 يلع ىلمأ :لاق ؛يضاقلا . ديعس 35 هللادبع انيلع 7 :لاق «"”ينابيشلا

 أك - 354/١ خويشلا مجعم )غ0(

 نيا لوق يبهذلا لقنإ «ةرجهلا نم ةثامثالثو نيتسو عبس فرذف] ةنس 'دلو « هللادبع وبأ ةهز

 (448) ةنس يفوت ءأظفاح ناكو ءهلثم ثيدحلا هقف مهفي ناك نم تيأر ام :يسرنلا

 /5785/1١1(. ريسلا) ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيعبرأو سمخ

 ةنس يف يفوت «كرتف ةضفارلل ثيدحلا عضي ناك :دامعلا نبا لاق «يفوكلا لضفلا وبأ (©

 .(١؟5/“ تارذشلا» .ةرجهلا نم ةئامثالثو نينامثو عبس ةركثذف)
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 ىلإ اهذفنأو «جحلل جورخلاب هتعدوو .ءسوسرطب تاينألا هذه :''”كرابملا

 انترصبأ ول نيمرحلا دباع اي
 هعومدب هلخ بضخي ناك نم

 انيبن لاقم نماناتأدقلو

 اننيب قطني هللا باتك اذه

 بعلت ةدابعلا يف كنأ تملعل

 بضختت انئامدب انروحنف

 بعتت ةحيبصلا موي انلويخف

 بيطألا رابغلاو كبانسلا جهو

 بذكي ال قداص حيحص لوق

 بهلت ران ناخدو ئرما فنأ

 بذكي ال تيمب ديهشلا سيل

 :لاق عمسأ انأو هيلع ئرق اميف ناميلس لضفلا وبأ اندشنأو [40]

 هسفنل هباتك يف يدرورهسلا دمحم نب رمع صفح ونأ فراعلا دهازلا اندشنأ

 :[ب/19]

 رظن بشعم متللح ذم ىمحلا عبر
 هب نولزنت ال اضغلا يداو ناك ال
 اهمئاسن تقر نإو حايرلا الو

 ىوج سيسر وكشت يتجهم تلخ الف

 نمل نوكي ىتح يتربع تقر الو

 رظنلا اهب وهزي هفانكأ قورت
 رطملا هئاجرأ نم حس ىمحلا الو

 رحس اًهمض ال مكرشن دفي مل نإ

 ربع يتربع يف ابصو ىوهلا قاذ

 نب دمحم هللادبع ونأ ظفاحلا اندشنأ :لاق هل ًاضيأ اندشنأو [3]
 نب يلع نب دمحم مئانغلا وبأ يندشنأ :لاق "”هباتك يف يثيبدلا ديعس

 )١( هناويد يف تايبألا )4١« 49(.

 هنم تيأر امف هتبحص ءرعشلاو بدألاو ثيدحلاب ةفرعم هل :راجنلا نبا لوق ىبهذلا لقن (؟)

 خيراوتلاو «ريسلا ظفح يف هلثم يانيع تأر امو «ةقيرطلا نسحو ةنايدلاو «ليمجلا الإ

 .(58/77 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامتسو نيثالثو عبس (577) ةنس يفوت .سانلا مايأو



 : هسفنل ©"'ملعملا

 هرهسأو يليل نع نومانت مكو هبعتأو يحبص نع نوحيرتست مك

 هرمضم حاب شاو نيبلل حاص نإ ىتف بلقب ًاقفر ىمحلا نيلزان اي
 هريغت ىولبلا ةمزالم يريغ  ينريغي يدهع نع دصلا اوبسحت ال
 هركذت مكيف ىلتبملاةفآو ىوج تممهر الإ متركذامف

 هرركم ينيع يف نسحيو ًابيط مكركذ راركت يعمسم يف دادزي

© © © 

 نيدلا رصان خيشلا ةخيشم 2

 .راتهملا نبا, فورعملا يقشمدلا مث لصألا يرصملا

 مهنع هل جرخ «.ةدحاو ةخيشو ًاخيش نوتس مهو «عامسلاب هخويش نع
 ةءارقب هيلع اهتعمسو ءءازجأ ةسمخ ىف ىلازربلا نب دمحم وبأ ظفاحلا

 اذه يفوت مث «ةئامعبسو ةرشع سمخ ةنس ةدعقلا يذ رهش يف ءاهجرخم

 «بجر رهش يف هدلوم ناكو «ةنسلا هذه نم ةجحلا يذ رهش يف «خيشلا

 هنم تعمس امو هركذ مدقت دقو «هللا همحر '''ةئامتسو نيثالثو عبس ةنس
 . تارم 5
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 ةنس «ةرخآلا ىدامج رشع عباس )9001/5/١9( ةليل يف دلو ءيلذهلا يطساولا )١(

 وهو عبطلا ةيشاح فيطل رعشلا قيقر ارعاش ناك .ءةرجهلا نم ةئامسمخو ىدحإ

 يفوتو «هرمأو هلاح هب نسحو «هردق رعشلاب هبنو هركذ رشتناو هرعش راس نم دحأ
 تارذشلا) .ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعستو نيتنثا ةنس بجر عبار (5///047) يف

/1”). 

 .60/8 رردلاو 209/75 خويشلا مجعم (؟)
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 رمعملا دنسملا انخيش ('7ةخيشم "8

 نب دمحأ نب موتكم نب فسوي نب ليعامسإ ادفلا يبأ نيدلا ردص

 رخف مامإلا انبحاص جيرخت نيأزج يف .يديوسلا يسيقلا ميلس نب دمحم
 ةنس «جرخملا روضحب هيلع اهتعمسو .عامسلاب هخويش نع ؛يكبلعبلا نيدلا

 . ةئامعبسو ةرشع ىدحإ
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 ىقتنم رخآ ءزج 4
 هخويش نع هيلاوع نم

 ةرشع تس ةنس «لاوش رهش ىف هتافو تناكو ءهيلع هتأرقو هل هتيقتنا

 هتيقل خيش ربكأ نم وهو ("”ةئامتسو نيرشعو ثالث ةنس هدلومو ةئامعبسو
 ثالث ميظعلا نآرقلا هللا همحر يواخسلا نيدلا ملع خيشلا يلع أرق دقو

 أطوملا هيلع تعمسو «هيلع أرق نمم تام نم رخآ وهو «تاياور [/5]

 . "”مدقت امك هريغو
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 دمحم يبأ نيدلا يقت مامإلا خيشلا ('7ةخيشم 2 6

 مامإلا جيرخت «بيدألا يحلاصلا ناسح نب مامت نب دمحأ نب هللادبع

 اهتعمس «عامسلاب هخويش نم اخيش رشع ةعبس نع «يلعبلا نبا نيدلا رخف

 ثلاث يف ءاذه مامت نبا ةافو تناكو «هللا امهمحر جرخملا روضحب هيلع

 )١( :ص تابثألاو سراهفلا سرهف) ىف ىناتكلا اهركذ 5958(.

 5١١/١ -45١١. رردلاو 241/1 خويشلا مجعم (؟)

 5١(. :ص) رظنا (0

 يلعبلا دمحم نب نمحرلادبع هل جرخ 07110 - "55/7 رردلا» يف :رجح نبا لاق (4)

 هل تيقتنا :لاقو ١57/5( خويشلا مجعم) يف يبهذلا اهركذ ءاهب ثدحو ةخيشم

1018 



 دئاصق ةدع هسفنل اندشنأو «''”ةئامعبسو ةرشع ينامث ةنس ءرخآلا عيبر

 :اهئمف

 :هيلع ةروكذملا ةخيشملا هتءارق نم غارفلا دنع اندشنأ ام [47]

 اهلك لمحيو اهبرآم يضقي اهل نمو كيلإ يلامأ تيقلأ
 اهلك دئادشلا فشك هفطلبو هقلخب ىفخلا فطللا هل نم اي

 اهلج رمضأف اهنم هل ادبو هيبنذ نم ةبوت رمضي حار مك

 اهلقأ ريثكلا ددعلا رصحي مل اهتيلوأ ىتلا كتمعنل دبع

 اهلضف دبع لك وجري رشحلا يف يتلا كتمحر كنم وجري كافاو
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 ايركز يبأ حلاصلا خيشلا ةخيشم 9 71

 ىسدقملا

 «ناضمر نم نيرشعلاو سداسلا ىف خيشلا اذه ةافو تناكو ءعامسلاب اًخيش

 باتكل هيلع يتءارق مدقت دقو «هللا همحر '”ةئامعبسو ةرشع تس ةنس

 ةخيشملا نمض ىف اندشنأو .'"”هنع ةياورلاو ءهريغو ىقهيبلل بادآلا

 :لاق ةروكذملا

 يراصنألا نسحملادبع نب زيزعلادبع دمحم وبأ مامإلا اندشنأ [4]

 : هسفنل

 .ارذإل 1ظ3/ه رردلاو ةضطنذ خويشلا مجعم 4فز

 .(181) مقر رظنا (6)
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 تكتف ىونلا موي ةبحألا نوفج
 انلخف ةرحس مهنيبل اوعادت

 بولقلا داعب ناكف اولوو
 يتداساي دمحأدوعلا ىرأ

 ىدتهاام هبولسم در ولف

 دودصلا كاوه لثم كتيوه

 كيف دجولا ةرهش ينفوخو
 رعاش ينئنأاورعش امو

 ىوغ نم ىوهلا يف ينعبتيو

 يداعألا فويس مأ انب

 يدانتلا مويل يدانتلا

 داعبلا كاذ ردقمبانع

 يداؤف نع مكلأسأل اودوعف

 [ب/10١] داب ريغ رضاح حبش ىلإ

 يدارم نع ىحضلا سمش تنك
 يدادو اذهو كالق اذهف

 دانعلا ماودي اونع ةاشو

 يداو لك يف كركذب ميمأ
 يداشر يغ نأ مهملعل
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 ركب يبأ رمعملا دنسملا حلاصلا انخيش (')ةخيشم - ١"
 يحلاصلا يسدقملا ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا نبا

 ءزج يف عامسلاب هخحويش نع ءروكذملا يلازربلا دمحم يبأ ظفاحلا جيرخت

 «هنع ةياورلا تمدقت دقو «ىرخأ ةرم اضيأ اهتعمسو هيلع اهتأرق «ريبك
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 (”هيلاوع نم رخآ ًاءزج

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (١هه/ عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ قلل

 ديهش ةبتكم يف ةخسن اهنمو (5748/6 سراهفلا سرهف) يف يناتكلاو (1/84 سرهفملا
 ماع اهخسن «رجح نبا ظفاحلا طخب يهو 2 قدف] يف (4/46ه5) مقر «يلع

 .(مالقل)

 ١68/١(. ممجملا) ىف ظفاحلا هركذ (0)



 تس ةنس لئاوأ يف ًابيرقت هدلومو «ةئامعبسو ةرشع عست ةنس «ناضمر

 نيعستو ثالث شاع امهالكف هدلاو رمع غلبو :''”بيرقت (ةئامتسو) نيرشعو
 ناك لب ءادج يوقلاب سيل ممص هبو ءركذلا ريبك اذه انخيش ناكو ءةنس

 الو ءركذ املك ِ# ّيبنلا ىلع يلصيو ءهتوص ئراقلا عفر اذإ اديج عمسي

 هتاعومسم نم ريثكب درفت دقو .همهفيو هعمسي ال ام هيلع أرقي دحأ نكمي
 .هللا همحر ءاهيلإ ةراشإلا تمدقت يتلا
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 حتفلا يبأ نيدلا فرش رثكملا دنسملا خيشلا (7يلاوع 2 8

 رجاتلا يشرقلا حتفلا يبأ نب سابع نب ميحرلادبع نب دمحم

 تعمسو تأرق دقو .«ثلاثلا ىف كشأ انأو .«نيأزج اهنم هيلع تأرق ءءازجأ

 هتافو تناكو ءاهنم ةلمج ىلإ ةراشإلا تمدقت «ةريبك ةعطق خيشلا اذه ىلع

 .هللا همحر ةنس نينامث نع «'"ةئامعبسو نيرشع ةنس «لاوش رهش ىف
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 هللادبع يبأ رمعملا خيشلا يلاوع نم ىقتنم ءزج 2

 يدسألا قراط نب ملاس نب هللا ةبه نب ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم
 هيلع هتأرقو «خويشلا نم ةينامث نع هتايورم نم هل هتيقتنا «ساحنلا يبلحلا

 نيعستو فين نع ةئامعبسو نيرشع ةنس ءًاضيأ لاوش رهش يف هتافو تناكو
 .ةددعتم تارم [أ/51١] هركذ مدقت دقو «'*”ةنس

 .(407/؟ خويشلا مجعم) رظنا .أطخوهو (ةئامئالثو) لصألا يف )١(

 ثارتلل لماشلا سرهفلا #١4(. 175 .5؟) عومجم (؟ال1) ةيرهاظلا يف دجوي (؟)

 /1 1١ ١.

 ١158/4. رردلاو 2351/5 خويشلا مجعم (0)

 ١9/4 5١. رردلاو 215/9 خويشلا مجعم (5)

56 



 قاحسإ يبأ نيدلا ءاهب ردصلا (')ةخيشم - 0١

 ظفاحلا جيرخت «يعفاشلا يسدقملا حون نب نمحرلادبع نب ميهاربإ

 هيلع اهتعمسو «عامسلاب ًاخيش نيثالثو ةينامث نع نيأزج يف ءهل يلازربلا

 نيرشعو ىدحإ ةنس «ةرخآلا ىدامج يف اذه ةافو تناكو ءاهجرخم ةءارقب

 ىلع اذه انخيش عمس اممو ؛هللا همحر (”ةنس نينامثو نيتنثا نع «ةثامعبسو

 هدئاصق عيمج «يراصنألا نسحملادبع نب زيزعلادبع دمحم يبأ خويشلا خيش

 وحن اهنم هيلع تأرقو «ةيفلألا حّدِملا يف ةيفرحلا حنملاب ةامسملا ةيوبنلا

 .هنع اهتيقب ةياور ىل زاجأو «نيغلا فرح ةيفاق رخآ ىلإ ءاهفصن

 :هلوق اهنم تأرق اممو [451]

 رتجهم نوص ىلع يفينعتب تدب

 :اهلمو

 كلممو ةقوس نم ىوث نم ىوث
 هوحن كفرط دم ول ىدمل ورج

 مهامح يداح ناطوألا نع مهادح

 حضاو هيف ىدهلاف يليبس يف يذخ

 انخلاو ةهافسلا كرت ىلإ ىنتعد

 ههجو رون ىلإ يقاوشأ ران تكذ

 هحور سدقو ًامدق هلصأ يكز

 :اهنمو [55]

 تنأ الو مالملا اذه يف نأ الف

 تخبلا عرولا ىوس ارخذ اودمحي ملو
 تلق ام يلعف حيبقت يف تلق امل

 تنب الو نبال عمجلاب اودعسي ملو

 تنأ الو هارأ,اميف جوعاالب

 تمسلاو ةقيرطلا يدهم ةعيرش

 تقولا كلذ ىلإ يقاوشأ طرف ايف

 تعنلا نع لجت قالخأ مراكم

 تمصلاو قدصملا قطنلاب ديأو

 .ةخيشم يلازربلا هل جرخأ 8/١”( رردلا) يف :رجح نبا لاق )١(

 ."1/ رردلاو فق3كقكحكإا خويشلا مجعم قفز

 ب



 تحس اميأ ىدهلا فاع نم تحسيو ىقتا نم يدهي نمحرلا نم باهش

 تبثلا خماشلا كلذ نع اهشيط ىآن 20تلزلزت يساورلا مشلا اذإ روبص
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 نسحلا يبأ لدعلا خيشلا (7ةخيشم 2 5

 مث لصألا يبطاشلا ىسوم نب ركب ينأ نب يلع نب ىيحي نب يلع
 ةينامث وهو «عامسلاب هخويش نع ءءازجأ ةثالث يف هل يجيرخت «يقشمدلا

 لك ةمجرت يف تركذو «ةرم يناث اهتأرق مث هيلع اهتعمس ءاخيش نوسمخو
 هنع كلذ يل زاجأو ءءازجألاو بتكلا نم هيلع عمس ام ٍبلاغ مهنم خيش

 يف هتافو تناكو «هريغو يئاسنلا ننس يف هركذ مدقت دقو «ةصاخ ةزاجإ

 نينامثو سمخ نع «ةئامعبسو [ب/١4١] نيرشعو ىدحإ ةنس ءناضمر رهش
 :ةروكذملا هتخيشم يف اممو ءهللا همحر 2"”ةنس 0 . . 05 0

 انأ هيلع ًاعامس «ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع انربخأ

 ىيحي نب دمحأ سابعلا ونأ انث "”مسقم نب نسحلا نب دمحم انأ «ناذاش
 :لاق 2 05

 نع «ىسيع نب دمحم ينثدح 2" بيبش نب هللادبع انثدحو (؟6)

 .ةخيشم هل تجرخ (؟7١؟/6 رردلا) يف رجح نبا لاق )١(

 .١5؟/# رردلاو «554 57/5 خويشلا مجعم (؟)

 «نييفوكلا وحنل سانلا ظفحأ نم ةقث :بيطخلا لوق يبهذلا لقن ءراطعلا ركب وبأ ©

 ريسلا) .ةرجهلا نم ةئامثالثو نيسمخو عبرأ (794) ةنس يفوت «تاءارقلاب مهفرعأو

 .( ٠١6/5

 هللا ةمحر بيطخلا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم نيتثام )5٠١( ةنس دلو «ينابيشلا (4)

 ىدحإ (5911) ةنس يفوت .ءظفحلاب روهشم حلاص «نيد ةجح ةقث :امهيلعو انيلع
 8/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتثامو نيعستو

 ءرفص يف يفوت ءاهدهازو اهخيشو اهظعاوو اهبيطخو ناهبصأ ئرقم يبضلا رفظملا وبأ (5)
 .(598/7 ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ )40١( ةنس
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 نب ب ناميلس يمع ينثدح حاص ن نب هللا دبع ينثاح .ليعامسإ نب جيلق

4 
 نم هوعضو ىلا ندبلا لحان هجولا 0 م اسك يف ىتف نولمحي نامدأ

 :لوقي ىتفلا أشنأف [6]

 بوذت قيفشلا سفن اهل داكت ةعول دجولاو نازحألا ىوج نم انب

 بيلص كانه دوع هب ام ىلع لوعم ةشاشح ىقبأامنكلو

 نب ديمح نب هللاديبع ىلع هنع هللا يضر سابع نبا لبقأف :لاق
 انيلع دوعلا «يودبلا اذه ٍذخ :لاقف ىزعلادبع نب دسأ نب ثراحلا نب ريهز

 ليتق اذه :سابع نبا لاقف .«تامف مهيديأ يف تفخف هولمحف :لاق :؛كيلعو

 .دوق الو لقع ال ٍبحلا

 هتيشع ىف هللا لأس هنغ هللا ىضر سابع نبا تيأر امف :ةمركع لاق

 .ىتفلا هن يلتبا امم ةيفاعلا الإ ءاسملا ىتح

 برعلا بلصأ شيرق نإ لاقي :بلعث سابعلا ونبأ لاق (؟5)

 ضعب يف ةياكحلا هذه ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا ىورو .ًادوع

  تعقوف ءاهن ناهبن نبا نع ءرصان نب لضفلا ينأ ظفاحلا نع ءهفيناصت
 دلجم يهو .بلعث سابعلا يبأ يلامأ ةلمج نم هذهو ءايلاع ًالدب انل

 «ينادليلا نم هلامكب اذه انخيش هعمس دقو «بدألاو ةغللا يف ديفم

 . مدقتملا دنسلاب
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 مهناولأ رمس يأ )١(



 ايركز يبأ حلاصلا خيشلا ةخيشم "41
 «يحلاصلا يسدقملا دعس نب هللادبع نب دعس نب دمحم نب ىيحي

 نع نآزج اهنم ءازجأ ةتس يف هل يكبلعبلا نب نيدلا رخف مامإلا جيرخت

 ةءارقب «ةلماك هيلع اهتعمسو «ةزاجإلا خويش نع ةعبرأو «عامسلاب هخويش
 عبارلا يف خيشلا اذه ةافو تناكو ءاهل جرخملا روضحب يلازربلا ظفاحلا

 ةنس هدلومو «ةئامعبسو نيرشعو ىدحإ ةنس ءةجحلا يذ رهش نم نيرشعلاو
 ناكو ءدعس قابطلا يف همسا «""”رخآلا عيبر يف «ةثامتسو نيثالثو ىدحإ

 عامسإلاو [أ/45١] عامسلل نيمزالملا ءرايخألا نيحلاصلا نم هيلع هللا ةمحر

 ىلإ ءاسك يف لمحي ناكف ءهرمع رخآ يف دعقأو .ءكلذ نم رجضي ال

 كلذ يف بستحم رباص وهو سلجملا لوطيو هيلع عمسي ىتح ء؛عماجلا
 هللا همحر

 :لاق هيلع ىتءارقب ءدعس نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ ىندشنأ [؟7]

 :هسفنل عمسأ انأو هيلع ئرق اميف هللادبع وبأ مامإلا يدلاو يندشنأ

 ارصن الو ًافرص دجولل عطتسي ملو ىركذلا هلانأو قاتشم ركذت
 اربصلا الو اموي ناولسلا لصاو الو هبلق قوشلا قراف ام ةعول وخأ

 ارزن الو ًايكب ال الهتسم ىرج  اكبلا نع حيرقلا فرطلا هنهن اذإ
 ىربعلا هنافجأ قاوشألاو دجولا نع تربع ةبابصلا نامتك مار نإو

 ارفق ًالزنم ىأر وأ ًاقرب ماش اذإ بزال ةبرض عمدلا هيلع نأك

 اركس هب مارغلا ديم نم بسحتو ةنج دجولا ىنج امم هب لاخت

 ارجه هل نيرينلا لهأ يوني ملو ةمار لهأ نم لصولا غولب موري

 ارقم نم برقلاب مهسلاب اهبيط ىلع هرادو قيقعلاب ًارقم ىوهيو
 اربلا مسقلا يف تنك ًانسح ضر ألا ىلع هلثم سيل نأ تمسقأ اذإ لحم

 اربُخلا هبيط نع رابخألا غلبت ملو 2ارظنمو ىنعم نسحلا هيف سفانت

 "0 رردلاو ةضففذب خويشلا مجعم 2غ2320
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 اقبلا ىوس نانجلا يف ام هناكسل

 هلالم نع ال كاذ نع ىونلا ىنمت

 رظانو بلق لك ربق ةرايز

 ةمحرو نيملاعلل ةمصع هب

 دمحم مانألا ريخ ىفطصملا هب

 ًاقداصو ًارط ضرألا لهأ ديسأ

 ةلالض دعب نمحرلا كب اناده

 هلهأ ليتغاو ديحوتلا اورجه دقو

 اعداص قحلاب هللا رمأب تمقف

 كلاح ةلالضلا ليل اجد نيحو

 هداهج قح نمحرلا يف تدهاجو

 :اهنمو

 تدغ ىتلا تانيبلا تازجعملا كل

 احداص كثعبب ىحضأ فتاه مكو

 اهتوعد امل راجشألا تلبقأو

 ةلخن سأر نم قذعلا توعد املو

 :اهنمو

 ادعلا ىلع ترصن دق ًاضيأ بعرلابو

 ةزعأ ًامارك ًاباحصأ تيطعأو

 :اهنمو

 ارمعلا هب ًاعيطم ىنفأ نمل ىبوطف
 ارخفلاو رجألا بجوي ام ىون نكلو
 اربق هل نوكي نأ ًاقايتشا دوي

 "رب نمو مهنم ءاس نم مهمعت

 اردق مهفرشأو ًارخف مهربكأو
 ارط مهلك قلخلا ريخو لوقأ

 ارفك ىتأ ميوقلا نيدلا ىلع رفكو

 ارجه ىرولا دنع قحلا لوق حبصأو

 ارجزلا الو ديعولا هيف بهت املو

 ارجفلا هل تنكو ًاردب هب تعلط
 ارصنلا عبتي حتفلا كاتأ نأ ىلإ

 [ب/'117]

 ارهظ ةعلاط سمشلاك ةققحم

 ارعش همظنيو ًارشن هفلأي

 ارعولاو ةلوهسلا قوشلا اهل قشي

 ارمألا فلاخ امف عجرا تلقف كاتأ

 ارهش اهنودعي مايأ ةريسم

 ارطع مهركذ يف قطنلا لاخت الآو

 .ةعافشلا فقوم دصقي هلعلو . فيحصت وهو (ًارس) : لصألا يف )١(



 مهيلع مث هللا ةلص كيلع

 فئاخل ءاج هللا فطلك مالس

 عفاش ريخ ايو نومأم ريخ ايف
 ةرايز كيلإ ينيطعي هللا لس

 يننإف ًابيرق اهيف يعفاش نكو

 ارشنلا هبيط نم كسملا ريعي مالس
 ارطقلاو بحسلا هركش هنع غلبيل

 ارقفلاو فوخلا مدعي رمأب ريقف
 ©"”ارغ يذلا رقملا يصاعلا أجلم ايو
 (0رزو اهب لحأ ًارزأ هب دشأ

(00 

 قف

 .اهقايس لوطي الثل ءردقلا اذه ىلع اهنم ترصتقا ةليوط يهو
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 لومأم ريخو ءهدحو هلل الإ زوجت ال ةدابعلاو «ةدابع ءاعدلاو ءءاعد تايبألا هذه ىف

 نم تاريبعتلا هذهو «هلالج لج هللا وه ىصاعلا أجلمو «هل كيرش ال هدحو هللا وه
 نم هيلع «نيمألا هلوسر ناسل ىلعو «ميركلا هباتك يف هناحبس هللا نيب دقو «ةدابعلا
 نم ءاعدلا نأو «هريغل قح اهيف سيل هلل قح ةدابعلا نأ «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هبر

 يبن اي وأ ءهللا لوسر اي :ضرألا عاقب نم ةعقب يأ يف سانلا نم لاق نمف «ةدابعلا

 ىف هلل ًاكيرش هلعج دقف كلذ هبشأ ام وأ «ىنكردأ وأ «ءىنثغأ دمحم اي وأ ءهللا

 1 .(788/9ةعونتم تالقمو ىواتف عومجم) رظنا .ةدابعلا

 بيجيو عمسي هربق يف يح كفي لوسرلا نأ داقتعا ىلع ءانب رعاشلا هأشنأ تيبلا اذه
 دري مل هنإف «نيدلا يف طلغو ئطاخ مهف اذهو «نيلئاسلل تاجاحلا يضقيو «هاعد نم

 هيلع هحور دري لجو زع هللا نأ تبث يذلاو «كلذ ىلع لدي ام ةنسلا الو باتكلا يف

 لبق نم غلبي هنأ تبثو ءدعب وأ برق ءهتمأ نم هيلع ملس نم ىلع مالسلا دريل
 هتمأ نم مالسلا ةكئالملا هغلبتل هحور هيلع دري هللا نأب ثيداحألا نيب عمجيف «ةكئالملا
 نم ةرشابم عمسي هنأ ىلع ةلالد ثيداحألا يف سيلو ءملس نم ىلع مالسلا دريو

 يبأ ثيدح رظناو (”9414/؟ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم) .ًاروف هيلع دريو ملسملا

 (084/5) يف دواد يبأ دنع (يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام) : :ةريره

 مكمايأ لضفأ نم نإ) سوأ نب سوأ ثيدحو )5١41(: ثيدح )٠١٠١( باب كسانملا

 دوادوبأ (يلع ةضورعم مكتالص نإف هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف) هيفو (ةعمجلا موي

 ةكئالم هلل نإ) دوعسم نبا ثيدحو «(4١٠ا) ثيدح (؟9١/) باب ةالصلا (8/1"5)
 .(1741/) دنسملا يف (مالسلا يتمأ نم ينوغلبي نيحايس ضرألا يف
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 هللادبع ىبأ ()ةخيشم 2 4

 جيرخت «يراجنسلا ركسع نب رصن نب حتفلا يبأ نب يلع نب دمحم

 «ناضمر يف هتافو تناكو «ةرم ريغ هيلع اهتأرق ءءزج يف هل يلاَّرْرِبلا ظفاحلا

 .هركذ مدقت دقو 0 نينامثو نيتنثا نع «ةئامعبسو نيرشعو نيتنث دنثا ةئس
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 بلاطملا ةياغو يلاعملا ةياهن باتك ناياح

 بلاطلا ةدافإل يلاوعلا بدترت يف

 سابعلا يبأ نيدلا مجن مالعألا ردص «ةاضقلا يضاقل هتجرخ يذلا

 نب نسحلا نب ظوفحم نب هللا ةبه نب نسحلا نب ملاس نب دمحم نب دمحأ

 ةئام نع ءرابك ءازجأ ةرشع يف هثيدح يلاوع نم «يعفاشلا يعبرلا يبلغتلا

 وهو «ةزاجإلاب نوسمخو ؛ عامسلاب نوسمخ مهنم «رابكلا هخويش نم خيش

 وأ هحفاص وأ «ةتسلا ةمئألا دحأ هدنس يف ىواس ام لوألا :ماسقأ عبرأ

 ولعن الدب وأ ةقف ةقفاوم أل 5*] مهدحأل عقو ام : يناثلاو هنع يروارلا حفاص

 ىلع لمتشم عبارلاو هل ددعلا يعاست هدنس عقو ام :ثلاثلاو ءرثكأف نيتجرد

 «ةيعدأو راثآ يف باتكلل ةمتاخ مث ءاهيلإ ةراشإلا تمدقتو ءاثيدح نيعبرأ

 «نيربتعملا رابكلا دلبلا خياشم بلاغ ه هرضحو « عمسأ انأو هيلع كلذ ئرقو

 لالج «ءةاضقلا يضاق بيطخلا ةمّالعلاو «نيدلا لامك مالسولا خيش انخيشك

 «سلاجم ةثالث يف «مهريغو يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلاو ؛"”ينيوزقلا نيدلا

 نبا لاقو .ةخيشم نيدلا ملع خيشلا هل جرخ (؟97/؟ خويشلا مجعم) يف يبهذلا لاق )١(

 .ةخيشو ًاخيش نيرشعو ةسمخ نع ةخيشم يلازربلا هل جرخ (777/4 رردلا) يف رجح

 5//7١19. رردلاو 2" خويشلا مجعم (9)

 نم ةئامتسو نيتسو تس (555) ةنس دلو «يلجعلا رمع نب نمحرلادبع نب دمحم (06)

 .ًافنصم ًايكذ ًامادقم ًاميرك «مولع يف ًالضف ناك :يونسألا لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا
 نيثالثو عست (99) ةنس يفوت ءملعلا ريزغ قالخألا نسح ًاحيصف ناك :لاقو
 .177/5 تارذشلا يفوهو ١١7/4( ربعلا) .ةرجهلا نم ةئامعبسو
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 ءاذه ةاضقلا ىضاق ةافو تناكو «ةئامعبسو ةرشع تس ةنس «لاوش رهش نم

 ثالث ةنس «لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا ةليل ةأجف
 ناك دقلف ءهيلع هللا ةمحر مويلا كلذ ةحيبص نفدو «ةئامعبسو نيرشعو
 ىلإ ناسحإلاو عضاوتلا ريثك ًاميلح ًاريخ «مالسإلا رودص نم ًاردص

 هدعب فلخي مل «ةسائرلاو ددؤسلل ًاقيلخ «سانلا مومعب قفرلاو «هباحصأ
 ءاضقلا يلوو «'''ةئامتسو نيسمخو عبرأ ةنس «ةدعقلا يذ يف هدلومو «هلثم

 نسح «مراكملا ريثك ةنايدلا نيتم ناكو ءةنس نيرشعو ىدحإ قشمد ىف

 ,'"'(عامسو) ظفل نيب ام ءلاوطلا سوردلا يقلي «ةرابعلا حيصف ةريرسلا
 .هتمحرب هللا ملمغت هبسحأو

 :لاق ىباختناب «هيلع ًاعامس سابعلا وبأ ةاضقلا ىضاق انربخأ 9 69
 نب دمحم نب دمحم انأ «كرابملا نب كرابملا انأ «مئادلادبع نب دمحأ انأ

 - يلع انث «يراهبربلا نسحلا نب دمحم انث ءرمع نب هللاديبع انأ «يدهملا

 نع «ءمزاح نب ريرج انأ ,نوراه نب وه ديزي انث «ليضفلا نبا ينعي

 امل) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمركع نع «ميلح نب ىلعي
 باحصأ لأسنلف مله :راصنألا نم لجرل تلق و هللا لوسر ضبق
 ىرتأ !سابع نبا اي كل ًابجعاو :لاقف ءريثك مويلا مهنإف كفو هللا لوسر

 ىرت نم هوي هللا لوسر باحصأ نم سانلا يفو ؛كيلإ نورقتفي سانلا
 نع هللا لوسر باحصأ لأسأ تلبقأو «لجرلا كلذ تكرتف :لاق ؟مهنم
 دسوتأف «لئاق وهو هناب يتآف لجرلا نع ثيدحلا ينغلبيل ناك نإف «ثيدحلا

 نبا اي :لوقيف يناريف جرخيف «بارتلا نم يلع حيرلا يفست هباب ىلع يئادر

 كيتآ انأ ال :لوقأف «؟كيتآف يلإ تلسرأ الأ ؟كن ءاج ام هللا لوسر مع

 عمتجا دقو ينآر ىتح يراصنألا لجرلا شاعف :لاق «ءثيدحلا نع لأسأو

 . "”(ينم لقعأ ناك مالغلا اذه :لوقيف «ينولأسي سانلا يلع

 )١( خويشلا مجعم ١/ 241رردلاو ١/180.

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ (؟)

 :ينارادلا لاقو (240) ثيدح (4ا/) باب ءةمدقملا )458/١( ىف ىمرادلا هجرخأ ()

 ١ ١ . .حيحص هداتسإ
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 [ب/١ 4"] ريبكلا دنسملا ملاعلا انخيش (')ةخيشم 5

 نب دمحأ نب دومحم نب رفظم نب مساقلا دمحم يبأ نيدلا ءاهب

 يعفاشلا ءركاسع نب نيسحلا نب هللادبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب دمحم

 هخويش نع ءهل يلازربلا نب دمحم يبأ ظفاحلا جيرخت «بيبطلا ىقشمدلا

 .هيلع هتأرق ءزج يف «عامسلاب

 نيثالث ةنس يف هل اوزاجأ نيذلا نييناهبصألا خويشلا نع هتخيشمو
 يف ؛ءاعدتسالا يف ركذ نمم هريغلو هل ًاضيأ هل روكذملا جيرخت «ةثامتسو

 .ًاضيأ هيلع اهتأرق ريبك ءزج
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 هثيدح ىلاوع "417

 ءهل يجيرخت ءازجأ ةعبرأ يف «ةزاجإلاو عامسلاب هتايورم نم ةاقتنملا

 اهركذ مدقتي مل «يذمرتلا عماج نم هعومسم نم ًاثيدح نوعبرأ اهيف اممو

 .ةرم ريغ ةعبرألا ءازجألا هذه هيلع تأرق دقو «تانيعبرألا ىف

 ؛هيلع هتعمس هيلاوع نم «مجارتلا ءزجب فرعي هل هتجرخ رخآ ءزج
 يف ءاذه مساقلا دمحم يبأ انخيش ةافو تناكو «ىرخأ ةرم هتأرق مث

 نفدو «ةئامعبسو نيرشعو ثالث ةنس «نابعش رهش نم نيرشعلاو سماخلا
 ةنس ءرفص نم نيرشعلاو نماثلا يف هدلاو طخب دجو امك هدلومو «هموي نم

 ناكو ءاهيلع دازو ةنس نيعستو عبرأ لمكتساف :2"”ةئامتسو نيرشعو عست

 ريثك «قالخألا نسح ؛«نيرمعملا رودصلاو ؛نيرثكملا ةاورلا نم هللا همحر
 هلو «نآرقلل ةوالتلا ريثك «ةمئادلا ةءارقلا ىلع ًاروبص .عامسولل ًابحم ددوتلا

 ًانايحأ جلاعي ناك لب «هرمع ةدم ًارجأ هيلع ذخأي ملو «ىلوط بطلا يف دي

 مجعملا) يف ظفاحلا اهركذ :يلشعرملا لاق (ى1/ عمجملا) يف ظفاحلا اهركذ )١(

 .0714 - "#77 رردلاو 21١7/6 خويشلا مجعم) كلذك وهو (؟)
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 عامسإلل «ةنس ةرشع عضب وحن هرمع رخآ يف ىدصت مث «ًاباستحاو ًاعربت
 راد هراد فقوو هل بلاطلا رصح تحت لخدي ال امب ثدحف «مئادلا

 ثدحيملا ًاضيأ هل جرخو هل كالمأ ةذع نيثدحملا ىلع فقوو «ثيدحلا

 تأرقو هيلع تعمس لب .ةهلئم .هعامس يل قفتي ب ملو هب ثدحو «ةيثيدح

 . هتمح رب هللا هدمغت هنم ةرفاو ةلمج ىلإ ةراشإلا تمدقت امك «ريثكلا

 ةراشإلا تمدقت يتلا ةيناهبصألا ةزاجإلا نأ انه هركذ يغبني اممو

 .مكاحلا ةرمح نب ناميلس مهنم ءانخويش نم ةلمج ركذ اهيفو ءاهيلإ

 »غ3 1 0 ِه 3 ٠

 يل زاجأ نمم مهريغو «يراصنألا ناميلس تنب ةمطافو «نوراه نب دمحم

 ينآلا [أ/44١] يزاريشلا رصن يبأو ءاذه انخيش ركذ ًاضيأ اهيفو «هتايورم

 نم ةعامج ةزاجإلاب اهيف بتك دق ءمهريغو لامجإلا ةهج ىلع هركذ
 امل اهضعب ىلإ ريشنف «ةيلاعلا مهتايورم نم المج اوددعو ءناهبصأ خويش
 مل نإو «ةددعتم تازاجإب ناك. نإو اهتياور دارأ نمل «ءةدئافلا نم هيف

 دنسم باتك هتاعومسم نم نأ اهيف هطخب بتك «ناطقلا ىمتسرلا

 دينجلا نب ملسم نب دمحم نب دمحم نم هعمس ,("9ةماسأ يبأ نب ثراحلا

 نامث )9/١8( ةنس ىفوتو «ةرجهلا نم ةئامتسو نيرشعو تس (775) دلو «يبلعثلا )١(
 1 140/١(. خويشلا مجعم) .ةرجهلا نم ةثامعبسو

 :يلشعرملا لاق (58/ اا ,ال2940-5 4 298/5 عمجملا) يف ظفاحلا هركذ قف

 هخويش نع هاور ام ةسرهف) يف ريخ نباو (ب/ه50 سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا هركذ
 بتكلا راد يف ةعطق هنمو (157/8١ص نونظلا فشك) يف ةفيلخ يجاحو ١5٠( ص

 )1١8/1١( ناث (ثراحلا ٍدنسم نم ىقتنملا) ناوئعب ءزجو )١111/١( لوأ ةيرصملا
 ةجرختسملا يلاوعلا) ناونعب ءزج ةيرهاظلا يفو «ةعومجم نمض (1769) مقرب ثيدح

 دنسم ًاضيأ اهيف هلو 17/٠١١( عومجملا) نمض ءدالخ نبا ةياورب (ثراحلا دنسم نم

 .عبارلا نرقلا نم (أ/197  أ/١1#8 «ق 27/58 عومجملا) نمض «خياشملا
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 هعمس ءظفاحلا ميعن يبأل «""”ةوبنلا لئالد باتكو .هنع ءدالخ نب ركب

 يأ هيقفلا نم هعامسب «عيبلا دلاخ نب مناغ نب ليعامسإ ديشر يبأ نم

 ميعن ينأل «'"”ءايلوألا ةيلح باتكو «ميعن يبأ نم هعامسب ءزرطملا دعس

 يأ نم هعامسب .«يربطلا رفاسم نب ةزمح يلع ينأ نم هعمس ءًاضيأ

 «ةزاجإ هنإف نيرشعلاو عباسلا ءزجلا ىوس ءهنم هعامسب «دادحلا يلع

 يِنأ نب دوعسم نم هعمس ءهل "'ملسم حيحص ىلع جرختسملا باتكو

 ينزاجأ دقو :تلق .«كلذك هنع ءًاعامس دادحلا نع «لامجلا روصنم

 ءظفاحلا ليلخ نب فسوي ىلع باتكلا اذه نم عطق اوعمس ةعامج

 فورعملا نايح نب دمحم يبأل ؟؟”(ريسفتلا باتكو) «ءلامجلا نم هعامسب
 نب رصن يِبأ نب دمحم نم ءروكذملا ىلعألادبع هعمس «؛خيشلا يبأب
 ءهنع فوفكملا دمحأ يبأ نع ءدادحلا يلع يبأ نم هعامسب ءميلس

 نم هعمس دايز نب رمعم روصنم يبأل ”(ءابرغلا تعنو ةنرغلا باتكو)
 نب دمحم عيطم يبأ نم هعامسب «لاني نب روصنم يبأ نب دمحأ
 ءظفاحلا ينيدملا ىسوم ينأ فيناصتو «هنم هعامسب «يرصملا دحاولادبع

 ءناطقلا دمحم نب ميركلادبع هوخأ مهنمو .هتمجرت يف اهركذ مدقت دقو

 ةنس دابأ رديح يف ًاميدق عبط 4٠( مقر 47/١ ةباحصلا ةفرعم) يضار دمحم /د هركذ )١(

 .ةرهاقلا / ةيمالسإلا ةيعوتلا ةبتكم يفو «صقان هنأ بلاغلاو (ه170)

 سرهفملا مجعملا) يف هركذ :يلشعرملا لاق ١1/١"( عمجملا) يف ظفاحلا هركذ (؟)

 «ق (4531) مقرب ةنيدملاب ةعماجلا يف روصمو «يتبرتسشت يف طوطخم أه

 رشتن «ةرهاقلاب ةداعسلا ةعيطم هتعبط (فها” ,2445*) مقرب ءمامإلا ةعماجو

 مقر 4/١ ةباحصلا ةفرعم) يضار دمحم /د هركذو (ه44١) ماع يجناخلا ةبتكم

 .(ا/

 مجعملا) يف ظفاحلا هركذ :يلشعرملا لاق ١١/5( عمجملا) يف ظفاحلا هركذ ()

 هلو (91 مقر 07/١ ةباحصلا ةفرعم) يضار دمحم /د هركذو (ب/١١ سرهفملا

 1١8(. ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف) ةيرهاظلا يف طوطخم

 «يشولبلا روفغلادبع /د ةسارد 48/١( ناهبصأب نيثدحملا تاقبط) رظنا ءدوقفم هلعل (4)

 .اهرداصمو

 .هيلع فقأ مل (0)

 ىو



 وبأو ءمدقتملا دنسلاب هيخأ عم هركذ مدقتملا ءايلوألا ةيلح باتك عمس
 دمحم نب دمحأ نب حلاص انبا دمحم تاكربلا وبأو ءدمحم دجانملا

 امهدج يبأ نم اعمس امهنأ امهطخ تحت امهنع بتك «نايناهبصألا
 ةيلح باتك «يلبنحلا يلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ حلصملا
 باتكو) «هنع دادحلا يلع يبأ نم هعامسب «ميعن يبأل روكذملا ءايلوألا
 نبا نع «ةيناد زوجلا ةمطاف نم هل هعامسب يناربطلل ''"(طسوألا مجعملا
 اهيف امو ركاسع نب مساقلا انخيش ىلع ةزاجإلا هذه تأرق دقو «ءهنع هذير

 ةزاجإ هنع اهتياور ينزاجأو اهتاور [ب/44١] ديناسأو بتكلا هذه نم
 ْ .روكشملا دومحملا ىلاعت هللاو «ةصاخ
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 ('")هجعملا باتك 6

 رصن ىبأ نيدلا سمش رمعملا ردصلا دنسملا خيشلل هتجرخ يذلا

 رشع دحأ يف ةزاجإلاو عامسلاب هخويش نع يقشمدلا مث «لصألا يزاريشلا
 هيلع هتعمسو ءًاخيش نينامثو خيش ةئامعبرأ وحن هخويش ةلمجو ًاءزج

 .ىلازربلا ظفاحلا ةءارقب هلامكب
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 (7ةاقتنملا يلاوعلا باتك 64

 هل ًاضيأ يجيرخت «ةددعتم دالب ثيدح نم ةزاجإلاو عامسلاب هثيدح نم

 عبط (ه5376) خيراتب (”8) ق (404) مقر يلي ربوك يف ريخألاو ثلاثلا دلجملا هنم )١(
 .ناحطلا قيقحت /فراعملا ةبتكم )١406( ةنس لوألا دلجملا هنم

 .( اا خويشلا مجعم) يف يبهذلا اهركذ (0)

 خويشلا مجعم) .ةخيشملاو يلاوعلا  يئالعلا  نيدلا حالص هل ىقتنا :يبهذلا لاق (©)
 ا

 ,”]ثْىظ



 ةرشع نامث ةنس ؛ةروكذملا ةءارقلاب هيلع هتعمس ءرابك ءازجأ ةعبس ىف

 نيرشعو ثالث ةئس نم «ةفرع ةليل خيشلا اذه ةافو تناكو ةئامعبسو

 ًاتكاس ناكو 5 )ةئامتسو نيرشعو عست ةنس «لاوش يف هدلومو «ةئامعبسو

 تام نأ ىلإ تايالولا نم ًائيش رشابي مل «سانلا نع ًاعطقنم ًاروقو

 . هللا ةمحر

 ءاذه يزاريشلا نب دمحم نب دمحم نب دمحم رصن وبأ يندشنأ

 نب دمحم رصن وبأ يضاقلا يدج اندشنأ :لاق ًاضيأ هيلع ًاعامسو يتءارقب

 ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس «ةسماخلا يف رضاح انأو هيلع ةءارق ءهللا ةبه

 ركب وبأ اندشنأ :لاق ركاسع نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا اندشنأ :لاق

 دمحم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ اندشنأ :لاق يساملتلا ميهاربإ نب ىيحي

 اندشنأ :لاق اذه مساقلا وبأ يل زاجأو :ركاسع نبا ظفاحلا لاق «يطفنلا

 :لاق «ساطاو نب هللادبع نب دمحم

 هسفنل "'يسطارقشلا ىيحي نب هللادبع دمحم وبأ مامإلا اندشنأ [44]

 : اهلوأ لَو ّيبنلا حدم يف ةرئاسلا هتديصق

 لسرلا ثعاب انم هلل دمحلا

 رضح نمو ودب نم ةيربلا ريخ

 :اهنمو

 تتأ نيح راجشألاب كئاعد يفو

 اهتبانم ىف تداعف يدوع تلقو

 لبسلا دمحأ اثم دمحأب ىده

 للذلا اهناصغأ يف كرمأب يشمت

 لمت مل هللا نذإب قورعلا كلت

 اهركذ :يلشعرملا لاق 187/١( سسؤملا عمجملا) يف دانسإلا اذهب ظفاحلا اهركذ (؟)

 حدم يف ةيسيطارقشلا ةيماللا ةديصقلا اهمساو (( سرهفملا مجعملا) يف ظفاحلا

 رئازجلا يف ةطوطخم (يدمحملا رخفلا يف ىدهلا طمس) ًاضيأ ىمسنتو «ةيربلا ريخ

 .(51181) مقرب ةيرهاظلا يفو «تيراج 77 (178) مقرب



 تدجس اهتئج امل ماشلاب حرسلاو
 ًافسأ هتقراف نأل ّنح عذجلاو

 رثأ ىلع نيع نم راص نم ربص ام

 :اهنمو

 الهتبم لحملا ماع قلخلل توعد

 مهضرأ ضور تلح رونلا نم رهز.

 رضخ قروم ريضن نصغ لك نم

 رضم نم ءايحألا تيحأ ةيحت

 ةعلقم ريغ ًاعبس ضرألا ىلع تماد
 ن (0) :

 اوردص ذإ ''”ءاروزلاب كروز مويو

 اهلمانأ نم ًادوج عبني ءاملاو

 اوفرتغاو موقلا هنم أضوت ىتح

 امك نيلمرم افلأ عاصلاب تعبشأ

 :اهنمو

 مهسفنأ ضرت مل رفن يف ترفن

 لضخلا اهنانقأ نم باودلا مش
 لكثلا ةعول اهتجش ىلكث نينح
 لطع ىلإ لاح نم لاح نم لاحو

 ]١55/[

 لهتبمو عاد نم قلخلاب كيدفأ

 لطهلا فكاولا بوصب الإ تبوص
 للحلا قئار ًاجسن ضورلاب لحف
 لمتكم تبنلا يفاض رونلا نم أرهز
 لضخ قنوم ديضن رون لكو
 لبسلاب لبسلا يورت ةرضملا دعب
 لزت مل عالقإلاب كؤاعد الول

 لثملا ةبوجعأ نع كفك نمي نم
 لشو الو رهن الب ءانإلا طسو

 لفتحم عمج نيئم ثالث مهو
 لمش نم فلألا فصنو ًافلأ تيور

 لحي ملو صقني مل هيف اودب امك

 لفن نم سدقلا الإ سجرلا اورفان ذإ

 رمأ عفترم اهب «يوبنلا دجسملا برغ ِهّهلَو لوسرلا دهع يف ةنيدملا قوس عقوم يه )١(
 دجسملا ةعسوت يف ةلخاد مويلا يهو .لوألا ناذألا ةعمجلا موي هيلع نذؤي نأ نامثع

 ءافولا ةصالخ) رظنا .نيفيرشلا نيمرحلا مداخ هب ماق يذلا كرابملا لمعلا «يوبنلا
 .(هرداصمر "7/1



 تلذب ذإ دلخلا يف تلدب سفنأب

 رصتنم هلل رصتهم لك نم

 القتعم بعكلا لاع توملا ىلإ يشمي

 دلج نع لايقألا كنود اولتاق دق

 ًاعم نيبرقألا تعطقو مهتلصو

 ددغ هل دنج يف ليربج ءاجو

 دمغ نم لتست مل نوعلا نم ضيب

 :ًاضيأ اهنمو

 ممأ يف تقرشأ ذإ ةكم مويو

 اهب نيقفاخلا عرذ قاض قفاوخ

 بجل يذ 2''ءاحرألا فذق لفحجو

 مهمدقت هللا كيلع ىلص تنأو

 ايدترم هللا دونج مامأومست

 تمس نيح زعلا ءاهب تحت تعشخ

 امب ءامسلا كالمأ رشابت دقو

 نمو وهز نم فجرت ضرألاو
 تدقع نم زع اذه هلل كلملا

 :اهنمو

 مدق ىلع يشمي نم مركأ تسلأ

 ةلزنم هللا دنع قلخلا فلزأو

 لقو دابعلا يف عفشاو دمحم اي مق

 أمظ نم سانلا يوري ضوحلارثوكلاو

 لدبلا مركأ ردبب لذب قدص نع

 لقتعم رمسلاب رصتحم ضيبلاب
 لضفلا بعاكلا يشمك بوعكلا ىمصأ

 لدجلاو ضيبلا دالجب اودلاجو

 لصت ملو عطقت مل هالول هللا يف

 لمعلاب قلخلا فكأ اهلذتبت مل

 ليط يف نتست مل نوكلا نم ليخ

 لهسلاو ثعولا جاجف اهنم قيضت

 لبإلاو ليخلا جاجع نم متاق يف
 لجسنم ليسلا ءاهرك مرمرع
 لمتكم كنم رون قارشإ وهب يف

 [ب/55١] لثتمم هللا رمأل راقولا بوث

 لجولا عضاخلا لعف ةباهملا كب
 لمألا ةياغ هنم تلن ذإ تكلم

 لذجلا نم ًاقاوشأ وهزي وجلاو قرف
 لزألا يف شرعلا قؤف ةوبنلا هل

 لبجلاو لهسلا قوف ةيربلا نم
 لسرلاو كالمألا دهشم يف ليق ذإ

 لسو ًادياع عفشاو طعت لسو عمسي

 للغلا جمع ال هنم عقنيو حري

 )١( .اهريغ نع ينغتستو ءاهسفنب لقتست يتلا لئابقلا )الصحاح١/40/7(.



 لسعلاب بورضملا نبللا نم ىلحأ هتقاذم ًاقارشإ جلثلا نم ىفصأ
 لحنلا لضفأ هنم ليمجب ينجأ هكتلحن ذإ يلع دولا كتلحن

 لبق نم رشحلا لوهب يبلقلامو دلج نم رانلا حضنب يدلجل امف

 للز نمو بوح نم يهجو يادي 20تمرتجا امب قلخت ال قلخلا قلاخ اي

 لصألاو حابصإلاب كيبن ىلع 2ةحلاص لك لصاوو لصو بحصاو

 .اهعيمجل لماش عامسلاو ءاهنويع نم ةذبن ةذه
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 هللادبع يبأ ريبكلا خيشلا ةخيشم - ٠

 هللادبع يبأ ظفاحلا جيرخت «دارزلا نباب فورعملا ءيحلاصلا تاكربلا

 .خيش ةئام نم ديزأ مهو .عامسلاب هخويش نع نيريبك نيأزج يف «يبهذلا

 ةافو تناكو ءهطخب ةخسنلا كلذ دعب ينبهوو ءاهجرخم ةءارقب هيلع اهتعمس

 نينامث نع 7"2ةئامعبسو نيرشعو تس ةئنس «لاوش سداس يف ءخيشلا اذه

 مدقت دقو ء«ريثكلاب ثدحو ًادج عامسلا نم نيرثكملا نم ناكو ءرهشأو ةنس

 .هنع ةياورلاو ةرم ريغ هركذ

 نب رفظملا وبأ انأ :لاق هيلع ًاعامس «دارزلا نب دمحأ نب دمحم انربخأ

 ريبكلا ظفاحلا مألل يدج انأ :لاق هيلع ًاعامس .ظعاولا يلعزق نب فسوي
 نب دمحم نب نسحلا انأ :لاق يزوجلا نب يلع نب نمح رلادبع جرفلا وبأ

 تعمس ام لوأ اذهو «ةئامسمخو ةرشع تس ةنس «ىخلبلا ورسح نب دمحم

 «[أ/55١] روصنم اندشنأ .'"””يحيشلا دمحم نب نسحملادبع انأ :لاق

 نب ليعامسإ لوق يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامعبرأو نيرشعو ىدحإ )47١( ةنس دلو (؟)

 نم ةئامعبرأو نينامثو عست (444) ةنس يفوت ءةقث لضاف ليلج خيش :ظفاحلا دمحم
 .(189١؟/19 ريسلا) .ةرجهلا
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 هللا اهسرح بلح ةئيدمب ؛هلامكب هيلع روكذملا باتكلا تأرقو اهديناسأ
 نيتسو عبس ةنس «لاوش رهش يف هللا همحر اذه انخيش دلوم ناكو «ىلاعت

 أرقو ءريسيب كلذ دعب ىتفأو .ةئامتسو نينامثو تس ةنس _ سردو «ةئامتسو

 نيدلا جات ةمّداعلا ىلع هقفلاو .«كلام نب نيدلا ردب ةمّلعلا ىلع ةيبرعلا

 هللا همحر ناكو «يكزلا نب نيدلا ءاهب يضاقلا ىلع لوصألاو «يرازفلا

 قيقدتلا يف ًاسأر .ةعونتملا مولعلا روحب نم .هوأش كردي ال ًادجم

 ةينامث موي لك يقلي ءداهتجالا تالآ نم ًانكمتم ءاكذلا ديدش «قيقحتلاو

 ةمغن بيطأو «ةرابع حصفأب قاروأ يف اهنم سرد لك عقي ءرثكأف سورد
 يف ليوطلا عابلا هلو «قيقحت ىوقأو حيقنت زيمأو نايب نسحأو ءءادأ فطلأو

 «ةوقلا نم ايلعلا ةقبطلا يف هطخو «نايبلاو يناعملا ةفرعمو ءرثنلاو مظنلا

 ردق فصولا ردقي ال امف «هترشع بيطو ءهقلخ نسحو هسفن مرك امأو

 ناك دقلو ءمئادلا عوشخلاو «ةنسحلا ةدابعلاو «نيتملا نيدلا عم «كلذ

 عمقو ءاهنع بذلاو اهرصنب أمئاق «ةنسلا فويس نم افيس هللا همحر

 ءىش ىف بضغي ادحأ تيأر امو ءاهيف نيعدتبملا ىلع درلا و اهل نيفلاخملا

 ةبلط عم همايقو هتءورم امأو ءاهنم لين اذإ ةنسلل هبضغي ناك يذلا هبضغك

 لضفأ ينع هللا هازجف ءهدادعتب مالكلا لوطي امف مهيلإ هناسحإو ملعلا

 ارفس اليوط انمز هتبحص .ءازجألا رفاو هناوضر نم هبيصن لعجو ء«ءازجلا

 هترضحب تسردو «ءاتفإلا ىف ىل نذأو هيلع تأرقو هنع تقلعو ءًارضحو

 ىلإ ءاهردق اهيف هبحصن انك يتلا مايألا كلت ردقن نكن ملو ءهيلع هللا ةمحر

 مزلأف عنتماو «ةيبلحلا ةكلمملاب ةاضقلا ءاضق يلوف «قارفلا ىلاعت هللا ردق نأ

 لئالق مايأ هدنع تمقأو ءاهيلإ هتبحص يف تهجوتو رفاسف ءاهيلإ جورخلاب

 رغش مث ءنينس ثالث وحن كانه ماقأو ءقشمد ىلإ تعجر مث ءأعدوم
 لبق ناك الو لب ءهريغ هل نيعتي نم ماشلاب نكي ملو قشمدب ءاضقلا بصنم
 «ةيلوتلاب ههفاشيل هتمحرب هللا هدمغت رصانلا كلملا ناطلسلا هبلطف ءكلذ

 هكردأف هجوت مث «ةريسي ًامايأ نسحلا هجولا كلذب انيلمتو قشمد ىلإ رضحف
 رشع سداس ء«ءاعبرألا اهب ىفوتف [ب/55١] .سيبلب ةنيدمب هناحبس هللا ءاضق

 عبس ةنس ءناضمر رهش نم رشع عباسلا ةليل ءروكذملا ناضمر رهش

" 



 جراخ «يعفاشلا مامإلا راوج نفدف ةفارقلا ىلإ لمحو «ةئامعبسو نيرشعو
 «ناكملا كلذ ىلإ حاتري ًاريثك هعمسأ تنك دقلو «مامإلا اهيف يتلا ةبقلا كابش

 ءاتفإلا يف نذأو ءرابك ةمئأ هب جرخت دقو ؛هيلع هللا ةمحر هيف نفدلا ىنمتيو
 يف هنيبو اننيب عمجي ىلاعت هللاو «ةعبرألا بهاذملا نم ًاسفن نيعبرأ نم رثكأل
 :عضوم ريغ يف هنع ثيدحلا ةياور مدقت دقو ءهتمحرو هلضفب هتمارك راد

 ربقلا نيب ةفيرشلا ةضورلاب هسفنل هيلع هللا ةمحر يندشنأو [45]

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ هنكاس ىلع ءربنملاو

 كاوهأ راتسألا ةبر اي كاوهأ

 ينلمحت قاوشألاو ىسيعلا لمعأو

 ةيراس حبصلا تامسن اهقوشت

 دقو لالضلا ىشخت ال ديبلا اهب ىوهت

 نمل نيمألا لاعلا مرحلا ةبراي
 ةمظاكو علس يف سانلا رثكأ دق

 ترظن ام لاخلا تاذ نسحلا ةبر اي

 يكذلا كسملاب لاخلا اوهبش نإ

 هدوسأ رون يبلق دوسأب يدفأ

 رشب ىلع يولأ ال كتدصق ينإ
 ىسع كامح يف يلاحر تططح دقو

 يلمأ ىفطصملا بابب تططح امك

 رضم نم راتخملا ىدهلا يبن اذه

 كانغم ايانغم نع دعابت نإو

 يكاثغم يل ىنغم دهاسي ىسع
 يكاّيرس كايؤر وحن اهقوسي

 يكايانث نم ايانثلا قربب تده

 يكالول نمألا اذه نيأ نم هافاو

 يكالإ دصقلا سيلو نيقربألاو

 يكايحم نم ىهبأ نيبحملا نيع
 يكاحلاو يكحملا هنود نم لاخلا اذهف

 يكانيع دعب نم هليبقتب يل نم

 كامرم وحن ًاعارس يب ىونلا يمرت
 ("يكايقلب يرازوأ لاقثأ طحت

 يكارشب لومأملاب سفنلل تلقو

 يكازلا بيطلا ميحرلا فوؤرلا اذه

 ؛لاقثألاو رازوألاو بونذلا طح يف لجو زع هللا ريغب قلعت هيلي يذلاو تيبلا اذه يف )١(

 اهبلط زوجي ال رومأ هذهو «ىلاعت هللا الإ هيلع ردقي ال يذلا بوغرملاو لومأملا لينو
 لجو زع هللا ريغ نم كلذ بلطو ءالعو لج برلا وهو ءهيدسمو كلذ كلام نم الإ

 .(588 - 784/1 ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم) رظنا .كرش



 مهلك هللا قتلخ ريخ دمحم

 ةصلاخ ضرعلا موي ةعافشلا هل

 هتمأل ىفاكلاو بركلا فشاكلاو

 :اهنمو

 ىلمأ اي هللا لوسر اي يديس اي

 هقلاخ هللا دنع هاجلا بحاص اي

 كارشإ لك يحام ريخلا حتافو

 كافأو مالظ نيب ام سانلاو

 كانضإو برك يتطخ يف سانلاو

 (''كاتفو ناتف رمش مهنيد يف

 ("”يكاردإو يزجع يف دصقلا ةياغاي

 [أ/١ 7] ”يكافأ لك الإ كهاج ٌدر ام

 يف هيلو انلوسرل ميركتلا لصح نإو هلالج لج هللا وه ةقيقحلا يف بركلا فشاك )١(
 دجسي مل ولو «بركلا فشك لصح ام لجو زع هللا نذأي مل ولف «ةعافشلاب نذإلا
 هللا كسسمي نإو)بركلا فشك الو ةعافشلاب نذإلا لصح ام هبرل لذيو #4 ىفطصملا

 .سنوي ةروس نم )1١1( ةيآلا)وه الإ هل فشاك الف رضب

 «هريغل قح اهيف سيل لجو زع هلل قح ةدابعلاو «ةدابعلا عاونأ نم ءاعدلاو ءاعد اذه (؟)

 هباش امو «ىنكردأ وأ «ىنثغأ دمحم اي وأ ءهللا ىبن اي وأ ءهللا لوسر اي :لاق نمف

 - 584/7 ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم) رظنا .ةدابعلا يف هلل ًاكيرش هلعج دقف «كلذ
84). 

 ىلإ هلاقتنا دعب هو هللا لوسرب لسوتلل نيركنملا تيبلا اذهب دارأ مظانلا نأ رهاظلا (6)
 نم الإ هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ) : 45 هلوق ىلإ ًادانتسا «ىلعألا قيفرلا
 اهلك ثالثلاو (هل وعدي حلاص دلو وأ ءهب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص نم الإ :ةثالث

 وهو ءمدآ ينب نم ِهيِلَو وهو ؛ءيش اهنم ءايحألل عجري الو .ىفوتملل دوعي اهعفن
 هتمأ روجأ لثم هل نأب هي هيلع هللا َّنَم كلذلو ءلجو زع هللا دنع اميف ةبغر مهدشأ

 ءءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم ءريخلا ىلع مهل لادلا هنوكل «ةمايقلا موي ىلإ
 نيملسملا عافتنا نكل ءرفاك الإ هركني الو ءميظع هللا دنع هيلو ههاج نأ كش الو
 ماقم دومحملا ماقملا يفو ؛ُكُّكلَي هتايح يف :نيعضوم يف الإ نوكي ال 0كيلو ههاجب
 ىلإ هربق يف وهو هتوم نم امهنيب ام امأ ءىضريو لجو زع هللا نذأي نأ دعب ةعافشلا

 مهنمو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا همهف ام اذهو .ءدحأ ههاجب عفتني الف كولو هثعبم

 86 انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا) :اوطحق امل لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 ١18( :ص) يف يراخبلا هجرخأ (انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن انإو ءانيقستف

 -ناك دقو «ءايحألا نم ءاعدلا بلط نم عن ام الو )٠١٠١( ثيدح () باب ءاقستسالا

 الا



 ادبأ ىدعلا مغر ىلع هيجولا تنأ

 ةحلاص تيّقل ال غيزلا ةقرف اي

 ادبأ ىفطصملا هاجب تيظح الو

 يدنس اي هللا بيبح اي يديس اي

 ايو مانألا ىلوم اي لسرلا لضفأ اي

 تعنص ام ضعب وكشأ كتدصق دقاه

 هتمصع هلأساو يل هللا رفغتساف

 كاسنو كاتفل عيفشلا تنأ

 ()ءكاضرم بلق ًاموي هللا ىفش الو

 كالاوو ايندلا يف كناعأ نمو

 كارتأو ماجعأو برع ريخ اي
 (”كالمأو سنإ نم قئالخلا ريخ

 يكاشلا أجلم اذهو بونذلا يب

 "”كاسمإ ريغ نم ىنغو يقب اميف

(00 

00 

 قرف

 :بلاط يبأ رعشب لثمتي سابع نبا ناك كلذلو «برعلا دنع ًافولأم ًارمأ اذه
 لمارأاللةمصع ىماتيلالامث ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 .هلوسر هللا ىلع بذك دقف هريغوأ وه ءهربق يف وهو و ههاجب عافتنالا ىعدا نمو

 مكتكرت) :هُكَو هللا لوسر لوقل «غيزلا ةقرف مه ةنسلاو باتكلا يده اوفلاخ نيذلا
 نبا هجرخأ (يتنسو هللا باتك ؛كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءءاضيبلا ىلع

 ١*/١هجام نبا حيحص) رظناو (4) ثيدح (5) باب ءهمدقملا )١15/١( يف هجام
 عاونأ نم ددملا بلطو ةثاغتسالاو ءاعدلا نأ ةنسلاو باتكلا نم انملع دقو - ١5(

 هللا عم لعج دقف هللا ريغل ًائيش اهنم فرص نمو ءهللا الإ قحب دوبعم الو «ةدابعلا
 يلتبا ضرم اذهو .كالهلا يف عقوو ءءاضيبلا نع كلذب غازو «ةدابعلا يف ًاكيرش

 تاملظ نم هللاب ذوعن ءاذه انموي ىتح ةقباس روصع نم سانلا نم ريثك هب
 .بولقلا

 «ىكاشلا أجلم هنأو ىوكشلاب هدصقو 45 هللا لوسر ءاعد هيلي يذلاو تيبلا اذه يف

 يقلو تام نأ دعب ِه# هنم بلطي نأ زوجي الو ءهتوم دعب هيو هنم بولطم هلك اذهو
 بلطلاو «نينمؤملا نم هريغك «ثالث نم الإ ءهلمع عطقنا دقف ءءيش لجو زع هبر
 ىواتف عومجم) رظنا .ربكأ كرش تادامجلا نم وأ «تاومألا نم هريغ نم وأ هنم

 .(417 - 405/7 ةعونتم تالاقمو

 راكنإ لصح ام ًايح ناك ولو «.هتافو دعب وي هنم رافغتسالا بلط تيبلا اذه يف
 دعي امأ ,ةعافشلاو رافغتسالاو ءاعدلا هنم بلطي نأ ملسم لكل زاجلو «كلذ

 كوماج+ مُهَشنأ اََمَلَظ ذإ َمْكهَنَأ ْوَلَو :ىلاعت لاق ىلعألا قيفرلا ىلإ كي هلاقتنا
 نم (54) ةيآلا 4069 اًميِحَّي ابن هلأ اوُدَجَوَل لوسيل مهل ٌرصْقَْساَو هلا اوُرَمْتَتْسُ
 ملو «ثالث نم الإ هلمع عطقنا تام نم نأ انملع دقف تام دقو مأ ءعاسنلا ةروس

 رظنا .كرشأ دقف كلذ لعف نمو .«كلذ نم هسفن ىنثتساو «سانلا نم ًادحأ نثتسي
 .ةيآلا هذه ريسفت يف يدعس نبا مالك

 ضن



 يكازلا بيطلا مالسلا كيلع انم امك ةالصلا هللا كبر نم كيلع

© © © 

 مامإلا اذخيشل يتلا ةخيشملا ١

 يبأ «نيدلا ناهرب ةمئألا ينابر ءاملعلا زارط «مالسإلا ةجح ةمآلعلا
 نب نمحرلادبع دمحم يبأ نيدلا جات مالسإلا خيش نب ميهاربإ قاحسإ

 ةئام نع ءههجو هللا رضن يعفاشلا يردبلا يرازفلا ءايض نب عابس نب ميهاربإ
 ظفاحلا ةءارقب هيلع اهتعمس ءاءزج رشع ةثالث يف «عامسلاب هخويش نم خيش

 تجرخو ؛ةرم ريغ هيلع اهتأرق مث «ةئامعبسو ةرشع عبرأ ةنس يف «يلازربلا
 ءًاضيأ ةديدع تارم هيلع اهتأرقو «هثيدح ىلاوع نم ءازجأ ةثالث ًاضيأ هل
 ةدافإب هرغص يف ريثكلا عمسو «'''ةئامتسو نيتس ةنس اذه انخيش دلوم ناكو

 ىف ىتفأو سردو «هدلاو ىلعو سابعلا ىبأ نيدلا فرش ةمالعلا انخيش همع

 قشمد عماجب مولعلل ءارقإلا ةقلحو ةيئارذابلا ةسردملا سيردت رشاب مث هتايح
 مامإ ناكو «نيريثك ممأ ةبلطلا نم هب هللا عفنو «هللا همحر يفوت نأ ىلإ هدعب

 ةدافإلا ريثك «كلذ ىف قحلي ال هقئاقدب ةفرعملاو هلقنو «ىعفاشلا بهذم ىف
 عضاوتلا ريثك هرشبلا نسح ًاروقو ًانكاس ءاكسان ًادباع ًادهاز ءرخأ مولع يف
 نم اهنم حربي ال يتلا «ةينيدلا هفئاظوب ًامئاق «سفنلا هزن مراكملا عساو
 سانلا قوقح ءاضقو ىضرملا ةدايعو «ةبلطلا ميلعتو ملعلاب لاغتشالاو ةدابعلا

 ةلمجلابو «سبلملا ةنوشخو لكأملا ةلقو ةينبلا فعض عم ؛مهيلع لاضفإلاو

 ءاهابأيف ةرم ريغ ايندلا هتءاج دقلو ءهتافص عيمج يف هسفن لثم ىأر امف

 اهرشابف قشمد ةباطخ يلو مث «عنتماف لاملا تيب ةلاكو الوأ هيلع ضرعف

 قشمد ءاضق هيلع ضرع مث «عنتماف اهيف هيلع حلأو ءاهكرت مث ةريسي ًامايأ
 لهأ «خياشمو هنود نمو [ب/41١] ريزولا نم ءدلبلا لهأ عيمج هيلإ ىعسو
 موي يف ملعلا تيأر ام هللابو «عنتمي وهو هنولأسي هيدي نيب لكلا سلج ملعلا
 .ىلإ ليبسلا مث ءهرضنو هجولا كلذ نع هللا يضرف «مويلا كلذ يف هنم زعأ

 )١( خويشلا مجعم) رظنا ١/188(.

 ىلا



 ءاليوط ًانمز هقفلا هيلع تأرق ءهسدق لحم يف هنيبو اننيب عمجو ءهرسي ةنجلا
 «نيترم ملسم حيحص هيلع تأرقو «يرمأب ءانتعالاو يلإ ناسحإلا ريثك ناكو

 امو روهشلا ثكمي هنأ مزجن انك دقلو ءءازجألاو بتكلا نم كلذ ريغو

 الو «حابم ريغ ًالصأ لعف الو لوق هنم ودبي ال هنأل «ةئيطخ هيلع بتكي

 مظعيو «هينعي ال اميف ملكتي الو ءأدبأ ةبيغ عمسي الو هرهني الو ًادحأ متشي

 يف ةلفاح ةقيلعت هيبنتلا باتك ىلع قلعو «مهيلإ ددرتيو نيحلاصلاو ءارقفلا

 هللا ناوضر ىلإ يفوت نأ ىلإ ء«ءاملعو ةمئأ هب جرختو ءًادلجم رشع ةعضب
 «ةئامعبسو نيرشعو عست ةنس «لوألا ىدامج رهش ةعمجلا موي ةركب يف

 ةريسي مايأ ةدم يف هربق ىلع يلتو .فصولا توفي ام قئالخلا نم هعيشو

 هللا ةمحر ءريغصلا باب ةربقمب همعو هدلاو دنع نفدو «''”ةمتخ يتئام قوف

 يضاقو «نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ينابرلا انخيش انربخأ
 انأ :لوألا لاق امهيلع يباختناب .ءىرصص نب دمحأ سابعلا وبأ ةاضقلا

 نب ملسملا يدج انأ :يناثلاو ءرمع يبأ نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ةمالعلا
 نب دمحم انأ ءنيصحلا نب هللا ةبه انأ ءدمحم نب رمع انأ :الاق دمحم

 ءريخلا وبأ سنأ نب رسب ىنثدح .«ىعفاشلا هللادبع نب دمحم انث «'"'”ناليغ
 يبعكلا يعبرلا بويأ نب مكحلا نب ناميلس نب دمحم ماشه وبأ انثدح
 .(ح) ءمكحلا نب بويأ ينثدح «يعازخلا

 انث «يرصملا ميمت نب فسوي نب دمحأ انثو :لاق ىعفاشلا ىلإ هبو

 .هنع هللا ىضر دلاخ نب شيبح هدج نع ءماشه هيبأ نع .ماشه نب مازح

 .(ح)

 .ةنسلا نم اذه سيل )١(
 يبهذلا لقن «ةرجهلا نم ةئامثالثو نيعبرأو نامث (44) ةنس دلو «ينادمهلا بلاط وبأ (0)

 نم ةئثامعبرأو نيعبرأ (550) ةنس ىفوت ءًاحلاص ًانيد ًاقودص ناك :بيطخلا لوق
 .(560 2894 /١1/ ريسلا) .ةرجهلا
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 انأ «ةرم ريغ هيلع ًاعامس يدمآلا ىيحي نب قاحسإ ًاضيأ هانربخأو

 نب دومحم انأ ءروصنم يبأ نب دوعسم انأ ءظفاحلا ليلخ نب فسوي

 انث «ظفاحلا دمحأ نب ناميلس انث هاشذاف نب دمحم من دمحأ انأ «ليعامسإ

 نع يبأ ينثدح ؛يعازخلا زرحم نب مركم انث «2"”يزارلا ديعس نب يلع
 نأ ءهنع هللا يضر دلاخ نب [أ/48١] شيبح هدج نع ءماشه نب مازح

 ركب وبأو وه «ةنيدملا ىلإ ًارجاهم اهنم جرخ ةكم نم جرخ نيح كلي ّيبنلا

 نب هللاذبع يثيللا امهليلدو «ةريهف نب رماع ركب يبأل ىلومو «هنع هللا يضر

 ءانفب يبتخت ةدلج ةزرب تناكو «ةيعازخلا دبعم مأ يتميخ ىلع اورم «طقيرأ

 اهدنع اوبيصي ملف ءاهنم هورتشي ًامحلو ًارمت اهولأسف «معطتتو يقست مث ةبقلا
 يف ةاش ىلإ كلك هلل لوسر رظنف «نينسم نيلمرم موقلا ناكو ءًائيش كلذ نم

 نع دهجلا اهفلخ هاش :تلاق «؟دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام١ :لاقف ةميخلا رسك

 يل نينثأتا :لاق .كلذ نم دهجأ يه :تلاق «؟نبل نم اهب له» :لاق .منغلا

 اعدف .اهبلحاف ًابلح اهب تيأر نإ «يمأو تنأ يبأب معن :تلاق «؟اهبلحأ نأ

 ءاهتاش يف اهل اعدو ّلجو َّرع هللا ىمسو ءاهعرض هديب حسمف كيلو هللا لوسر
 ىتح ًاجث بلحف طهرلا ضيري ءانإب اعد مث «ترتجاو تردو هيلع تجافتف

 برش مث ءاوور ىتح هباحصأ ىقس مث تيور ىتح اهاقس مث ؛ءاهبلا هالع

 لحتراو اهعيابو ؛"' هرداغ مث ءانإلا الم ىتح ءدب دعب ًايناث بلح مث «مهرخآ

 نكواستي ًافاجع زنعأ قوسي دبعم وبأ اهجوز ءاج ىتح تثبل ام ّلقف ءاهنع

 اي اذه كل نيأ نم :لاقو بجع نبللا دبعم وبأ ىأر املف ءليلق نهخم .ًالزه

 هنأ الإ هللاو ال :تلاق ؟تيبلا يف بولح الو لايح بزاع ةاشلاو ءدبعم مأ

 :تلاق ءدبعم مأ اي يل هيفص :لاق .اذكو اذك هلاح نم كرابم لجر انب رم

 هب يرزت ملو «ةلجث هبعت مل قلخلا نسح ءهجولا جلبأ ةءاضولا رهاظ لجر

 «لحص هتوص يفو .فطو هرافشأ يفو «جعد هينيع يف ميسق ميسو (ةلعص

 نإو ءراقولا هيلعف تمص نإ «نرقأ جزأ «ةفاثك هتيحل يفو حطس هقنع يفو

 (؟1/4) ةنس يفوت ءظفحيو مهفي ناك :سنوي نب لرق يبهذلا لقن «نيسحلا ابأ كيلع )١(

 ١48/١5(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو عست

 .اثلتمم هكرت يأ )2
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 نم هنسحأو هالحأو «ديعب نم هاهبأو سانلا لمجأ ؛ءاهبلا هالعو ىمس ملكت

 نمظن تازرخ هقطنم نأك .رذه الو رزن ال لصف قطنملا ولح .«بيرق

 نيب نصغ ءرصق نم نيع همحتقت الو لوط نم سأيت ال ةعبر «نردحتي
 لاق نإ هب نوفحي ءاقفر هل ءًاردق مهنسحأو ًارظنم ةثالثلا رظنأ وهف نينصغ
 .دنعم.الو سباع ال دوشحم دوفحم ءهرمأ ىلإ اوردابت رمأ نإو «هلوقل اوتصنأ

 دقلو ءاوركذ ام هرمأ نم اوركذ يذلا شيرق بحاص هللاو اذهف دبعم وبأ :لاق

 ةكمب توص حبصأو «ًاليبس كلذ ىلإ تدجو نإ نلعفألو .هبحصأ نأ تممه

 :لوقي هبحاص نم نوردي [ب/58١] الو توصلا نوعمسي لاع

 هئازج ريخ سانلا بر هللا ىزج

 هب تدتهاو ىدهلاب اهالزن امه
 مكنع هللا ىوزام يصقلايف

 اهئانإو اهنأش نع مكتخأ اولس
 تبلحتف لئاح ةاشب اهاعد

 بلاحل اهيدل انهر اهرداغف

 املف

 : '0لاقف فتاهلا باوجب

 مهيبن مهنع ''”لاز موق باخ دقل

 مهلوقع تلضف موق نع لحرت

 مهبر ةلالضلا دعب هب مهاده

 اوهفست موق لالض يوتسي لهو

 دبعم مأ يتميخ الاق نيقيفر

 دمحم قيفر ىسمأ نم زاف دقف

 ددوسو ىزاجت ال لاعف نم هب

 دصرمب نيئمؤملل اهدعقمو
 دهشت ةاشلا اولأست نإ مكنإف

 ديزم ةاشلا ةرداحيرص هيلع
 دروم مث ردصم يف اهددري

 بيش هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب ناسح كلذب

 يدتغيو مهيلإ يرسي نم سدقو

 ددجم رونب موق ىلع لحو
 دشري قحلا عبتي نم مهدشرأو
 تهم لك هب داه مهتيامع

 .م191/4 رداص راد «تافرع تا )474/١(. هناويد يف تايبألا )١(

 .(باغ) ناويدلا يف (؟)
 .(دقل) ناويدلا يف (*)

 لاك



 دعسأب مهيلع تلح ىده باكر برئثي لهأ ىلع هنم تلزن "'ادقو
 دهشم لك ىف هللا باتك اولتيو هلوح سانلا ىري ال ام ىري يبن

 دغلا ىحض يفوأ مويلا يف '"”اهقيدصتف بئاغ ةلاقم موي يف لاق نإو
 دعسي هللا دعسي نم هتبحصب هذج ةددعس ركبابأنهيل

 نم ظوفحم نسح ثيدح اذه .هانعمب ىرخألاو ىلوألا ةياورلل ظفللاو

 هوجوو هظافلأ قيقحتو هدانسإب قلعتي ام ىلع مالكلاو ءماشه نب مازح ةياور
 «قيفوتلا هللابو درفم ءزج ىف هلك كلذ تبتك دقو ءهعضوم اذه سيل اهيناعم
 اذه تلعجو «ءاندروأ امل ماظنلا متو هاندصق اميف مالكلا انم ىهتنا انه ىلإو
 ابأ ىنابرلا انخيشو ءاماتخ هفاصوأو 46 انيبن تازجعمل نمضتملا ثيدحلا

 ْ .ًامامإ مهل قيقحتلا دنع ناك نإو «هياغ هلبق مدقت نمل قاحسإ

 ةعامجف رثنلاو مظنلا نم ًائيش هنم تعمس نمو ةيبدألا بتكلا امأف
 «كلاسملا اهيلإ بعصت ةبتر ىلإ غلابلاو كلذ يف مهنم مدقملا نكل «نوريثك
 نب دومحم ءانثلا وبأ [أ/49١] نيدلا باهش ةمالعلا دحوألا يضاقلا انخيش
 رثنلا ةمزأ كلامو «ماشلاب ءاشنإلا ناويد بحاص "””يبلحلا دهف نب ناملس
 بصق اهيف زاجو «ءةعانصلا هذه يف هتمامإ ىلع عامجإلا دعنا نمو ماظنلاو

 ةعطق هرثنو همظنو هفيناصت نم هيلع تأرق «ةعارب الو ةغالب ىنادي امف قبسلا

 . ةحلاص

 : اهنم
 نايبلاو يناعملا ملع يف ؟*”لسرتلا ةعانص ىلإ لسوتلا نسح باتك

 هلئاسر نم رثكأ وأ هنم عبرلا وحن هرخآ يفو ليلج باتك وهو ء«عيدبلاو

 .دتهمب نودتهي ةادهو ىمع :ناويدلا يف )١(

 .(هقيدصتف) ناويدلا يف (؟)

 نوكسلاو عضاوتلاب يبهذلا هفصو «ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبرأو عبرأ (545) ةنس دلو (6)

 مجعم) .ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو سمخ (ا/18) ةنس يفوت «لئاضفلا ةرثكو

 .0775/2 خويشلا

 .(95/8 رردلا) يف رجح نبا ظفاحلا هركذ (54)
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 باتكو 0"©2تيب فالآ ةثالث نم ديزأ ءهل "'”ةيوبنلا حئادملا باتكو «هئاشنإو
 «نيحلاصلا هللا دابع نم ناكو .كلذ ريغو ””بابلألا هزانمو بابحألا لزانم
 «عضاوتلا ريثك هتبتر عافترا عم .ةيلكلاب رشلا ميدع «نيلماعلا ءاملعلا نمو

 نينامثو ىدحإ نع «ةئامعبسو نيرشعو سمخ ةنس «نابعش رهش يف يفوت

 :هتمحرب هللا هدمغت ةنس

 :هيلع ىتءارقب هسفنل ناملس نب دومحم ءانثلا وبأ ةملعلا يندشنأ [49]

 برط يف بكرلاف ىمحلا ثيدح دعأ
 مهبف مهريغ ىركذب هبشت الو

 ىل بذعأ وهف ايانثلا ثيدح ررك

 اهتمسن تأشنأ ةحفن ترس دقف

 نمبو ىمحلاب يقوش نكاس تكرح

 اهب قاحللا يغبي اهقئاس لظو

 انب ةادهلا بهشلاو قونلاو نحنف
 ةنس اننافجأ يف رذ ىركلا اذإ

 انسب ىمحلا ىنعم انل ءامسلا يدبت

 اهترجمانمهوتانأمظ اذإ

 اهرهازأ تفح ةضوراهنأك

 ةملعم يشولا عيدب نم تلح وأ

 لهو قيقعلا يداو نع كئيدح ًاهيإ
 امستبم رونلا رغث جلبت لهو

 برع نم عزجلاب نم ءابنأ صقو

 يبرأ يهتني مهيفو يثيدح اولحي
 برعلا دّرخلا باضر نم ىمظلا ىلع

 بصقلاك راوكألا ىلع انلمف انيف

 بجنلا ىلإ انم ىرسف ىمحلا لح
 بصو نم هتساق امو اهاجو ىلع

 بغل نم تؤن مل ىرسلا يف ةثالث
 بدهلا ىلع اهانتضفن ساعنلا نم

 بجتحم هجولا روفس برق ىأن
 بهشلا نم باوكأ هيف تفط ًارهن
 بعش يذ ءاملا ريمن نم لودجب

 بهذ نم رارزألا ةدوقعم رونلاب
 بحسلا عمدأ هيتحاس ىلع تمه

 [ب/59١] بحتتم هيف ءونل هابر ىلع

 عيرأ هيف ءزج لاقو «ناونعلا سفنب (بت/4 سرهفملا مجعملا) يف رجح نبأ هركذ )00

 .حئادملا ىنسأ يف حئانملا ىنهأ ناونعب (97 47/0 رردلا) يف هركذو «ةيوبن دئاصق

 رردلا) ًاتيب نوتسو ةسمخو ةئامئالثو تيب افلأ (756) هتايبأ ددع :رجح نبا لاق (؟)
3 ). 

 .هيلع فقأ مل (6)



 ذإ ضرألا هجو جرضت لهو

 تقلع ذم حيرلا رشن جرأت لهو

 اهب ميسنلل علس قئادح لهو

 ففيه يف لاتخت ةقساب لك نم
 دمع ىلع تماق ميخ اهنأك

 ةهومم سأك اهناونق نأك

 ةضضنم توقايو ربت تارك

 للح نعو اهنع انل ثيدحلا باط

 يفف كانه ىنعم ىلإ دعو اذ عد

 رضم نم تاداسلا ديس دمحم

 اورخف ىلوألا رخف هبو مشاهف

 تدهش دق بتكلا لهأ رابحأ رابخأ

 هدلوم موي ىرسك ناويإ قشناو
 تقرتسا يذلا عمسلا نع تدص نجلاو

 ائثدتبم ليربج هءاج ارح يفو

 همدقي دييأتلاو نيدلا لبقأف

 ادرفنم هللا رمأب مهيف ماقف

 اوذختا ام ءوس مهيريو ىدهلا يدبي

 لا هل هلإلا دنع تقبس نم ءاجف

 جرأ ىدهلاب لاخ كرشلا نم لاخ

 تلصو ام هللا يف ًارجاه ًارجاهم

 تبلغ ةوهش هتفدص نم دصو

 برت هل دخ ىلع قيقشلا يلح تعلخ

 بحسنم هنم ليذب ضايرلا كلت

 ببقلاك نحل ليخن يف حراسم

 بذعلا نم تاباؤذ هيلع تلاج

 بنطلاو داتوألا ةمكحم وجلا يف

 ببحلا نم ًادقع تنمض دجسعب

 برضلا نم ًابرض توح دقع كلس يف

 بطي مل يحلا ليهأ الولو اهيف

 يبن ريخ مض ىوأم ريخ هئاجرأ

 برع نمو مجع نم قلخلا فرشأو

 بترلا عفرأ يف هب راص لبق نم
 بتكلاو رافسألا يف هنم اوأر امب

 بهللا تلاح يف تدمخ مهرانو

 بهشلا نم داصرأب كاذ لبق نم

 برعلا مكحملا باتكلاب هبر نم

 برهلا يف ناطيشلاو كرشلا ربدأو

 بجح يف كرشلاب تدغ ًابولق اوعدي
 بصنلاو ناثوألا نم هلإلا نود

 بلطلا قداص بينم بلقب ىنسح

 بقترم قدصلاب برتقم نيدلاب
 بسنلا ةمحل ةادع نيبو هب

 ('"بشأ هكرش نم لقعم يف هيلع

 حاحصلا 60/١ 28١ ةياهنلا) رظنا .انه دارملا وهو ةرثكلا :اهنم ناعم ىلع قلطي )١(
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 مهدشر قحلا يفاورصبأ ىدهلا الول

 ألا بتر يفو ىلوألا يف قدصلاب زافف

 رجدزم ردبلا قاقشنا يف نكي ملأ

 تردتباف راجشألا اعد ذإ اوأر امأ

 ةظعوم عذجلا نينح يف نكي ملأ
 راجحألا هكلاسم يف هيلع ملست ملأ

 ادغو ىصحلا هيفكب حبست ملأ

 امهب ىفك صارقأو ةاش ضعبو

 اهب ضاف ءاملا ءانإ يف ةلضفو

 اولمو اووتراف ًاعمج شيجلا تّررف
 يب زجعت ريصقتلا ديو هقاتشأ

 لهو داعبلا يف يمالس تثعب مكو

 امو ةايحلا يف ليبس هيلإ لهف
 هتروز لبق ًامارغ تيضق نإو

 دقو ءاقللاب يسفن للعأ اذ مك

 افلك هسافنأ تدغ بصل نمف

 يكل نونملا هنم تيجرأ ول اودوي

 ابصو أمظلا يورت ةلهن اهب ىسع

 اهتبرت لح نم ىلع هلإلا ىلص
 اهرظانل تءاض امو قرب حال ام

 بقتنمب مهنع ىدهلا هجو ناك ام

 بهل ابأ ىيعأ امب بيهص ىرخ

 بلقلا يف كرشلا يزخب ردب موي يف
1 ,/] 

 ؟بذكلاب قحلا دانعو مهيغ نع

 بقعلا ىلع تداع يعجرا لاق نيحو

 بشخلا نم ىبغأ تدغ ًابولق يدهت
 يبغ لك تافام تزهتناو

 برذ حصفم ناسلب هحيبست

 بغسلا نم وكشي مهلك نيئم

 برس حياس لالزبهنانب

 برق نمو تاوادإ نم مهعم ام

 يب ضهنت قاوشألاو دعقأف هنع

 بثك نم ميلستلا ىوس قوشملا يفشي

 يبلقنم لاح نم هتيج نإ يلع
 بئتكم رادلا ديعب نم ىضق مكف

 بعل يف رمعلا ىلوو يب ىدرلا ادح

 ببص يف عمدلاو دعص يف برقلاب
 بتكلاو عازجألا نم هانم يضقي

 برك نم برقلاب ام جعاول يفطي

 برتلا رطعأ هاذشب تحبصأف
 بطقلا ىلع تراد وأ قفألا بكاوك

 خيشلا اذه ركذب فتكنو ليوطتلا نم ًارذح ردقلا اذه ىلع رصتقنلو
 .هليبس يف ًايعس ملعلا بلط يف ييعس لعجي ىلاعت هللاو «ليبقلا اذه نم



 انب طارصلا الو ءالحام انب ملعلا لعجي الأو ءهلوسر ىلإو هيلإ ًابرقم ًالمعو

 ال ملع نم هناحبس هب ذوعنو ءًالئام ىدهلا ليبس نع بلقلا الو .ًالئاز

 .عمسي ال ءاعدو «عبشت ال سفنو .«عشخي ال بلقو « عفني

 ابأ انأ ءميهاربإ نب دمحم انأ ءدمحأ نب ركب وبأ انربخأ - ٠"

 لي كل سبع نب نمحرادبع انأ ءرفظملا نب , لمحأ انأ «روقنلا نب هللادبع

 انث ءيلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح

 هنأ [ب/١6١] دابع هيخأ نع ٠ - يربقملا ينعي - ديعس نع هدعس ني ثيل

 ينإ مهّللا» :لوقي ناك 8 يبنلا نإ :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس

 نمو «عبشت ال سفن نمو .عشخي ال بلق نمو «عفني ال ملع نم كب ذوعأ

 . "”(عمسي ال ءاعد

 انأ ءليعامسإ نب دمحم انأ ءفسوي نب ركب وبأ انربخأ 0

 انث :©ىلمرلا دمحم نب رفعج ان ءدمحأ نب ناميلس انث هللادبع نب دمحم

 ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «ةداتق نع «نابيش انث «سايإ يبأ نب مدآ

 كب ذوعأو «لسكلاو زجعلا نم كنب ذوعأ ينإ مهّللا» :لوقي و هللا لوسر

 قاقشلاو قوسفلا نم كب ذوعأو ؛ةنكسملاو ةلذلاو .«ةلفغلاو ةوسقلا نم

 ماذجلاو نونجلاو مكبلاو ممصلا نم كب ذوعأو .ةعمسلاو ءايرلاو قافنلاو
 . "”«ماقسألا عئسو

 يئاسنلاو 21818«2) ثيدح (517/) باب ةالصلا باتك (19١؟7/1) يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 )١551/5( يف هجام نباو :«(855ا) ثيدح )١4( باب ةذاعتسالا باتك (77/8) ىف

 نب ورمع نب هللادبع نع يذمرتلا هجرخأو :(4880) ثيدح (؟) باب ءاعدلا باتك
 نسح) :لاقو (587) ثيدح (58) باب تاوعدلا باتك (171/8) يف «صاعلا

 ءاعدلاو ركذلا )2١88/4( يف مقرأ نب ديز نع ملسمو ؛(هجولا اذه نم بيرغ حيحص

 .(7397717 0*7 ثيدح )١4( باب رافغتسالاو ةبوتلاو

 1١8/١54(. ريسلا) ءردقلا ريبك دباع قودص :ىبهذلا لاق «ىسنالقلا لضفلا وبأ (0)

 00 .ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (5)

 ىف



 ءدمحأ نب ليعامسإ انأ «لدعملا ىيحي نب يلع انربخأو - "5
 نب دمحأ انأ .ءدمحأ نب نمحرلادبع انأ فريغو قلاخلادبع نب دمحم انأبنأ
 ءدعس نب هللاديبع انأ «بيعش نب دمحأ انأ «ىنسلا نب دمحأ انأ «نيسحلا
 زلجم يبأ نع ءيطساولا مشاه يبأ نع .ءكيرش انث ."”يمع انث
 ةالص موقلاب هنع هللا يضر رساي نب رامع ىلص :لاق «دابع نب سيق
 .ىلب :اولاق ؟دوجسلاو عوكرلا متأ ملأ :لاقف اهوركنأ مهنأكف اهفخأ
 كملعب مهّللا» هب اوعدي 6# ّيبنلا ناك ءاعدب اهب توعد ينإ امأ :لاق
 ينفوتو يل ًاريخ ةايحلا تملع ام ينييحأ قلخلا ىلع كتردقو .بيغلا

 .«ةداهشلاو بيغلا يف كتيشخ كلأسأو مهّللا يل ريخ ةافولا تملع اذإ

 «ىنغلاو رقفلا يف دصقلا كلأسأو .بضغلاو ىضرلا يف صالخإلا ةملكو

 ءءاضقلاب ىضرلا كلأسأو ء.عطقنت ال نيع ةرقو دفني ال ًاميعن كلأسأو
 قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو .توملا دعب شيعلا درب كلأسأو

 ناميإلا ةنيزب انيز مهّللا ءةلضم ةنتف الو ةرضم ءارض ريغ يف كئاقل ىلإ
 .«نيدتهم ةاده انلعجاو

 «يريشقلا قلاخلادبع نع «يتءارقب دمحأ تنب بنيز انتربخأو - 457
 انأ «ميركلادبع مساقلا وبأ يدج انأ «يريشقلا نب نمحرلا ةبه انأبنأ :لاق
 «يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ انث ءقاحسإ نب دمحم انأ ءدمحم نب دمحأ
 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع «ريرج انأ
 رانلا ةنتفو رانلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهّللا» :لوقي ِكيلَو هللا لوسر ناك
 رشو «ىنغلا ةنتف رشو «لاجدلا حيسملا ةنتف رشو هربقلا باذعو ربقلا ةنتفو

 اياطخلا نم ينقنو ءدربلاو جلثلا ءامب ياياطخ نم ينلسغا مهّللا ءرقفلا ةنتف
 مرهلاو لسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهلا «سندلا نم ضيبألا بوثلا تيقن امك
 [أ/١١٠] .""”«مئأملاو مرغملاو

 .هتيمست ىلع فقأ مل )١(

 باتك (515/48)و )5١(( ثيدح (44) باب ةراهطلا باتك )5١1/١( يف يئاسنلا هجرخأ (9)
 .(ه4ا/ل8/) ثيدح (؟١) باب «ةذاعتسالا
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 نب دمحم انأ ءيكبلعبلا نمحرلادبع نب دمحأ انربخأو 2 414

 تنب ةمطافو «رازن يبأ نب ناندع وبأ انأ ءدومحم نب ىيحي انأ «ليعامسإ

 نب دمحم انث «يناربطلا مساقلا وأ انث «ةذير نب ركب وبأ انأ :الاق هللادبع

 «ةعيهل نب هللادبع انث ,ءيردحجلا ةحلط نب لماك انث «ءقوزرم نب بويأ

 هنع هللا يضر رمع نبا سلج ام :لاق عفان نع ؛نارمع يبأ نب دلاخ

 اوعدي كيو لوسر ناك :لاقف نهنع لثسف .تاملكب هيف ملكت الإ ًاسلجم

 تنأ امو تنلعأ امو تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهّللا» نهب :

 «كتيصعم نيبو ينيب هب لوحت ام كتعاط نم ينقزرا مهّللا ينم هب ملعأ

 هب نوهت ام نيقيلا نم ينقزراو .كتمحر هب ينغلبت ام كتيشخ نم ينقزراو

 ينم ثراولا امهلعجاو يرصبو يعمس يف يل كرابو ءايندلا بئاصم يلع

 يتبيصم لعجت الو .يناداع نم ىلع ينرصناو .ينملظ نم ىلع يرأث لعجاو
 .«يملع غلبم الو يمه ربكأ ايندلا لعجت الو ينيد يف

 نع «يتءارقب دهازلا ميهاربإ تنب ءاهقفلا تس انتربخأو 2 6

 «نسحلا نب دمحم انأ «ينغلادبع نب دمحأ انأ «ينارحلا فيطللادبع
 دمحم نب دمحأ انأ «ىكزاينلا دمحم نب دمحأ انأ «يطساولا يلع نب دمحم

 انث «ءىيحي انث ءصفح وبأ انث «مامإلا ليعامسإ نب دمحم انث «يسقبعلا
 :لوقي ثراحلا نب هللادبع تعمس :لاق ةرم نب ورمع تعمس ؛«نايفس

 تعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «سيق نب قيلط تعمس

 رصنت الو ينرصناو .ءيلع نعت الو ينعأ بر اي» :اذهب اوعدي و يبنلا

 ىغب نم ىلع ينرصناو يل ىدهلا رسيو ؛يلع ركمت الو يل ركماو ؛يلع
 كل ًاتبخم كل ءًاعاوطم كل بهار ًاراكذ كل ًاراكش كل ينلعجا بر ءيلع

 يتجح تبثو «يتوعد بجأو يتبوح لسغاو يتبوت لبقت يبر ءًابينم ًاهاوأ
 . '"”(يبلق ةميخس للساو يناسل ددسو يبلق دهاو

 يذمرتلاو )١91١(« ثيدح ("50) باب ةالصلا باتك )١178/5( يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 يف هجام نباو ("881) ثيدح )٠١7( باب تاوعدلا باتك (018 )0//011  يف

 (68/6١ىربكلا) يف يئاسنلا :0:*8(4) ثيدح (؟) باب ءاعدلا باتك )١169/5(
 )4/٠١447(. ثيدح )١54( باب ةليللاو مويلا لمع باتك

 ىقو



 انأ :الاق ىيحي تنب بنيزو «نيسحلا نب هللادبع انربخأو 2 7

 تنب ةمطافو ءرفظملا نب دمحم انأ «يفقثلا ىيحي انأ «ليلخ نب ميهاربإ

 ءيمخللا ناميلس انأ ءرجاتلا هللادبع نب دمحم انأ :الاق ليقع

 ؛يليألا حلاص نب ىبحي انث «يبأ انث ءيرصملا ريكب نب ىيحي نب كلملادبع

 هللا يضر سابع نبا نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع

 ىرت كنإ مهّللا» ةفرع ةيشع كي هللا لوسر هب اعد امم ناك :لاق امهنع

 نم ءيش كيلع ىفخي ال «يتينالعو يرس ملعتو .يمالك عمستو يناكم
 قفشملا [ب/١5١] ؛لجولا ريجتسملا ثيغتسملا ريقفلا سئابلا انأ يرمأ

 «ليلذلا بنذملا لاهتبا كيلإ لهتبأو «نيكسملا ةلأسم كلأسأ ءهبنذب فرتعملا
 مغرو هدسج لذو هتبقر كل تعضخ نم ءريرضلا فئاخلا ءاعد كوعدأو

 ريخ اي ءاميحر ًافوؤر يب نكو ءًايقش كئاعدب ينلعجت ال مهّللا .هفنأ

 .«نيطعملا ريخ ايو نيلوؤسملا

 اذ تعمس :لاق يرصملا مثيهلا نب يلع انث :لاق يمخللا ىلإ هبو
 نيذلا نم انلعجا مهّللا) :لوقي هللا همحر ضيفلا ابأ (”دباعلا يرصملا نونلا
 ةرمث اوباشو «نيلهاجلا ةسناؤم نم اوشحوتساو «نيملاظلا راد اوزواج
 .ةنطفلا ةنيفس اوبكرو ةمكحلا نيع نم اوقتساو «صالخإلا رونب ملعلا

 مهّللا «صالخإلا طشب اوسرأو «ةاجنلا رحب يف اوجنو «نيقيلا حيرب اوعلقأو

 تايلاع يف مهبولق ممه تطحو «ىلعلا يف مهحاورأ ترس نيذلا نم انلعجا
 رحب اوضاخو «ميسنلا رامث نم اونجو «ميعنلا ضاير يف اوخانأ ىتح «ءاقبلا
 انلعجا مهلا «ةماركلا ءيف تحت اولظتساو «شيعلا سأكب اوبرشو رورسلا

 «باقعلا دئادش اوزاجو .عزجلا قدانخ اومدرو ءربصلا باي اوحتف نيذلا نم

 «ةيادهلا مالعأ مهيلإ تراشأ نمم انلعجا مهّللا ءىوهلا رسج اوربعو
 . (نيقيلا صااللخإ ليبس اوكلسو «ةاجنلا قيرط مهل تحضوو

 «ةحاور نب هللادبع انأ «ىتءارقب ىتشدلا دمحم نب دمحأ انربخأو (170/)

 يفوت «ًاميكح ًاحيصف ًاملاع ناك :سنوي نبا لوق يبهذلا لقن «ضيفلا ابأ ىنكي نابوث )١(

 97:9/١١(. ريسلا) .ةرجهلا نم نيتثتامو نيعبرأو سمخ (؟48) ةنس
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 نب نمحرلادبع انأ «يناسرفلا رابجلادبع نب دمحم انأ .«ظفاحلا رهاط وبأ انأ

 نب دمحم نب هللادبع انث «نايح نب دمحم نب هللادبع انأ «ىناوكذلا دمحم

 يف ءاعدلا اذه تملعت :لوقي دهازلا ىسيع نب ميهاربإ تعمس :لاق ايركز

 هيلإ نم اي دنس اي «ثيغم اي ثايغ اي ثوغ اي «ليمج اي ليلج اي) مانملا
 كردم اي نيقرغلا ذقنم اي «نيدباعلا نيع ةرقاي نيبئاتلا بيبح اي «دنتسملا

 ؛كك دمحم ىفطصملا ىلع كقحبو «كلامجبو كلالجب كلأسأ «نيبراهلا

 مهّللا «باذعلاو ءالبلا انع فرصت نأ «هتمأ يف هئيست ال نأ هايإ كدعوو

 لزنأو «كتمحر نم انيلع رشناو ءكلضف نم انيلع ضفأو ؛كدنع نم اندمأ
 نمع كلضفب اننغأو «كمارح نع كلالحب انفكا مهلا «كتاكري نم انيلع

 انوادو «كئافشب انفشا مهّللا ءكب ينغتسيو كيلإ رقتفي نمم انلعجاو «كاوس

 انيلع ممتو كتوقب انديأو «ءكتمحرب انتبثو كئالب نم انئفاعو .2كئاودب

 انعفراو ءملحلاب انيزو ىوقتلاب اننغا مهلا «كتامارك انل بهو .كتمعن

 ةيفاع اهعبتت ةنطاب ةرهاظ ةيفاش ةيفاك ةيفاع ةيفاعلاب انرتساو 0 ]١67/[

 «كئاقلب نمؤت ةنئمطم ًاسفن انل به مهلا «ةرخآلاو ايندلا ةيفاع ىلإ رجت
 ىدهلا ىلع عمجا مُهّللا ؛كئالي ىلع ربصتو كئاضقب ىضرتو كئاطعب عنقتو
 مل كيديب انيصاونو انبولق مهّللا ءانبآم ةنجلاو انداز ىوقتلا لعجاو انرمأ
 مهّللا «ليبسلا ءاوس ىلإ امهدهاف امهب كلذ تلعف اذإف ءًائيش اهنم انكلمت

 ايندلا يف انتآ انبر ءاهيف انبغرت الو اهيف اندهزو «ًالالح ايندلا نم انل عسوأ
 . (رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح

03 

 انأ :الاق نمحرلادبع نب ىسيعو .«فسوي نب ليعامسإ انربخأ 6

 انأ ءدمحم نب نمحرلادبع انأ « ىسيع نب لوألادبع انأ ءرمع نب هللادبع

 نب يلع انأ ءديمح نبدبع انث «ميزخ نب ميهاربإ انأ ءدمحأ نب هللادبع

 :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع «يدبعلا نوراه يبأ نع ءمصاع

 امع ةزعلا بر كبر ناحبس» :لاق هتالص نم ملس اذإ كي هللا لوسر ناك

 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي

 ريسمو «بابسألا ببسمو «بابرألا بر هلل دمحلاو باتكلا رخآ اذهو

 ء«باتم هيلإو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال ,باعصلا لهسمو .«باحسلا

| 

 أ

 أ



 دمحلا هلف «هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو ءاذهل اناده يذلا هلل دمحلا

 ىلع يلصي نأ هناحبس هلأسنو «ىلوألاو ةرخآلا ىف ةنملا هلو «ىلوأ ام ىلع

 يلجمو ةمغلا فشاكو ةمألا يداهو ةمحرلا ىبن «دمحم انعيفشو انيبنو انديس

 لكلاو نيلسرملاو نييبنلا رئاسو «هتيرذو هباحصأو هجاوزأو هلآ ىلعو «ةملظلا

 .ليكولا معنو هللا انبسحو «نيحلاصلا رئاسو

 ةنس روهش نم «كرابملا نابعش رهش عسات ءاثالثلا راهن هنم غارفلا عقو
 ريدقلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع ءةئامعبسو نيعبرأو ثالث

 .نانملا هبر وفع يجارلا ءناسح نب ديمح نب دمحم

 هللو تحصف ءًأحلصمو اهل ًاححصم اهعيمج ةخسنلا هذه تعلاط

 .ةنملاو دمحلا

 هبتك

 يعفاشلا يئالعلا نب ليلخ

 ىلع ًايلصمو ىلاعت هلل ًادماح

 .[ب/01] املسمو هلآو هّيبن
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 ةزاج لاو ع امسل ١



 اير اديب 32 ير 12 ير زر رب يرو و يب ير ب رب يرو رو زو نو قط نفل

 ةزاجإلاو عامسلا

 رتاوتو «لسلسملا لصتملا نسحلا «همعن ثيدح ىلع هللا دمح دعب امأ

 فلتخملا مع يذلا همرك ديزمو «لمتعم رمأ لك سيلدت اهب عفدي يتلا هننم

 ىلع مالسلاو ةالصلاو .ءللعي نأ ىلع فقوي الو عطقني الف «فلتؤملاو

 مهدمأو ءادنس مهل ىحضأ نيح ءدهتمأ نأش هب هللا عفر يذلا «دمحم انديس

 هلآ ىلعو ءأدرفم ناك نم زعأو ءًاعوطقم ناك ام لصوف «هتياده تاعباتمب

 هيدي نيب اونعاطو .«حيرجتلاب مهموسجو هئادعأ بولق اومر نيذلا هباحصأو

 اذه عيمج يلع عمس دقف «حيحصلا نيدلا نتم يوقو ماقتسا ىتح «يلاوعلاب

 «ةعومسملا دئارفلا ىلإ ةراشإلا ىف ةعومجملا دئاوفلا ةراثإب «ءىمسملا باتكلا

 ليصألا «ديجملا نقتملا لاحرلا لفاحلا .مامإلا ثدحملا هيقفلا خيشلا

 نب دمحم هللادبع وبأ ءءالضفلا نيز ءاملعلا لامج ءديفملا ىكزألا حلاصلا

 ةمّالعلا مامإلا خيشلا نب دمحم ركب يبأ ملاعلا بيطخلا دحوألا مامإلا خيشلا

 هللادبع يأ ريهشلا ريبكلا ديسلا دهازلا «بيطخلا ننفتملا عرابلا «ةودقلا

 ؛يلاجنطلاب فورعملا يقلاملا ءيمشاهلا فسوي نب دمحأ نب دمحم

 لضافلا ملاعلا خيشلاو ءهعفن امك ملعلا ةبلط هب عفنو ءهعفرو هردق هللا ىلعأ

 رهاطلا وبأ هدلوو ؛يوحنلا يسربلا رسيلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ
 نب دمحأ نيدلا باهش لضافلا ديجملا ثدحملا ةءارقب كلذو ءدمحم

 مجعملا باتك ركذ ىلإ هلوأ نم .«يسدقملا لاله نب ميهاربإ نب دمحم

 موي اهرخآ سلاجم يف .باتكلا رخآ ىلإ مث نم يتءارقبو «يناربطلل ريبكلا
 « ةئامعبسو نيعبرأو ثاللث ةنس «ةرخآلا ىدامج رهش رشع سداس سيمخلا

 ىف



 ركب ابأ بيجنلا هدلوو ءروكذملا يمشاهلا هللادبع ابأ خيشلا تزجأو
 ءهفاعسإو هداعسإب هللا مهدمأ ءدمحم نسحلا ابأ ىكزألا هاخأو ءدمحم
 نم باتكلا اذه يف هيلإ ترشأ ام عيمج ةياور .هفاطلأو هقيفوتب مهديأو
 لوقم نم هتياور ينع زوجي ام رئاسو «ةصاخ ةزاجإ .ءازجألاو بتكلا
 .ةماع ةزاجإ «لوقنمو

 اهتفنص ىتلا بتكلا نم ؛هركاذ انأ ام ةياور مهل تزجأ كلذكو

 :يهو ءاهب ةصاخ ةزاجإ ءاهتجرخو

 باّتكو «نيقتملا لامعأ ىف نيعبرألا باتكو «ةيسدقلا تاحفنلا باتك

 تايآ مولعب ضئارلا ةفحت باتكو «نيعملا نع اهنونف نويعب ةينغملا نيعبرألا
 ناونعلا ماكحإ باتكو «ريسفتلا ناونع ىف ريسيتلا ناهرب باتكو « ضئارفلا

 ىقتنمو «ةرقبلا ةروس متاوخ ريسفت يف ةرظنلا ةهزن باتكو «نادلا ماكحأل
 ةيدلا ةيآ ريسفت ىف ةراتخملا ثحابملا باتكو ءرئابكلا لامعألا يف رئاخذلا
 «دئاوفلا نم نيديلا يذ ثيدح هنمضت اميف دئارفلا مظن باتكو «ةرافكلاو

 ىهنلا نأ ىف دارملا قيقحت باتكو «''”ةدعلا ةيآ ريسفت يف ةدملا ةياغ ريرحتو
 ضورو «لاعفألاو لاوقألا ضراعت يف لامجإلا ليصفتو ء.داسفلا يضتقي
 ىور امع باقنلا فشكو «ناميإلا رطش روهطلا ثيدح حرش يف ناقتإلا
 سمتلملا ةيغب باتكو «هاركإلا ماكحأ نع هابتشالا عفرو «باحصألل نآخيشلا
 ةفانإو ءمايصلا ةين يف مالكلا قيقحت باتكو «سنأ نب كلام مامإلا لاوع يف
 عفرو «ةظفاخلا نع ةضراعلا يناعملاو «ةوجع دم (”(ةدعاق) ىف ةوظحلا
 فالتخا يف نيدشرتسملا ءافشو «سارغلاو ءانبلا ةلأسم نع سابتلالا
 نم ىرغصلاو ىطسولاو ىربكلا :ثالثلا تاقيلعتلا هتنمضت امو « نيدهتجملا

 لئاسملا نم كلذ ريغ ىلإ «ةدع تادلجم ىف اهنم لكو «ثحابملاو دئاوفلا

 هلعلو (ًاعم) ةملك امهقوفو «ىرخألا قوف امهادحإ ناتملك (ريرقتو ريرحت) لصألا يف )١(
 .. .ةدملا ةياغ ريرقت :ىناثلاو «. . .ةدملا ةياغ ريرحت :لوألا اذه يف نيباتك دارأ

 .هانتبثأ ام برقألا ءاهتءارق حضتت مل ةملك (؟)

 أى



 «ىربكلا نيعبرألاك ءاهمامتإ ريسيت هللا نم ىجري يتلا بتكلاو «ةدرفملا
 انعفني نأ لوؤسملا ىلاعت هللاو ءماكحألا ةياور يف ماكحإلا ةياهن باتكو

 همركو هنمب «هبيبسب تاريخلا ىلإ انبابسأ لصي نأو «هبلطو ملعلاب ًاعيمج

 ءًابهذم يعفاشلا يئالعلا هللادبع نب يدلكيك نب ليلخ هبتكو هعيمج كلذ لاق

 «ةئامعبسو نيعبرأو ثالث ةنس «مركملا نابعش رهش يف ءًادقتعم يرعشألا

 هللا ىلصو «هديزم ئفاكيو «همعن ىفاوي ًادمح «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .امئاد ملسو هيحصو هلآو «دمحم انديس ىلع

 ملاعلا مامإلا خيشلا انخيش ءهجرخم ىلع باتكلا اذه عيمج عمس |
 «نيدهتجملا ديحو نيدلا حالص «مانألا يتفم مالسإلا ةجح ظفاحلا «ةمالعلا

 سمش مامإلا ةءارقب ءهاضرأو هنع هللا يضر «هالعأ روكذملا ليلخ افصلا يبأ
 «يعفاشلا '""يمخللا دنس نب دمحم نب ىسوم نب دمحم هللادبع يبأ «نيدلا
 نب دمحم ءهدي طخب يتلا هتخسن ىلعأ هانيقلو «لصألا يف عامسلا بتكو
 ىلع نورخآو هطخ اذو :"”يسدقلا زيزعلادبع نب ركب يبأ نب دمحم
 خلس «ةالصلا دعب ةعمجلا موي يف اهرخآ سلاجم يف كلذ حصو «نيتخسنلا
 ةسردملاب عمسملا انخيش لزنمب «ةئامعبسو نيتس ةنس «لوألا عيبر رهش

 زوجي ام عيمج ةياور «ةعامجلا ةيقبلو انل زاجأو .«فيرشلا سدقلاب ةيحالصلا

 «ةسورحملا ةرهاقلاب كلذ دعب انه ىلإ «ةقبطلا هذه هميلعتو «هتياور هنعو هل
 .مالسإلا دالب رئاسو ىلاعت هللا اهسرح

 :ينارهزلا قوزرم لآ سايه نب قوزرم لاق
 ىفطصملا بيبحلا ةنيدم يف همركو هنمو ىلاعت هللا لضفب هقيقحت مت

 هللا رهش نم ءاثالثلا ةليل نينثإلا موي يف كلذو لَو هللادبع نب دمحم انيبن

 ةئامعبرأ دعب نيرشعلاو يناثلا )١577( يرجهلا ماعلا روهش لوأ مرحملا

 يف سراهفلا لمعو «صنلا ةعجارمو «يطخلا لصألاب هتلباقم تمتو «فلأو

 )١( دبيقتلا ليذ) يف هتمجرت رظنا ١/7558(.

 )0( دبيقتلا ليذ) يف هتمجرت رظنا ١/73١9(.

 ىرمتل
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 ثيدحلا

 مهتاوصأ اوعفري نأ يباحصأ رمآ نأ ينرمأف «مالسلا هيلع ليربج يناتأ

 0 لالهإلاب

 0 ؟هللاب ناميإلا ام نوردتأ

 ل هترفح ىف لخدأ ام دعب «ىبأ نب هللادبع ربق ىلع 46 هللا لوسر ىتأ

 ديرأ يذلا فرعف «هفلخ نم توندف هباحصأ يف سلاج وهو ُكُلَو يبنلا تيتأ

 00 ليوط ضييبأ ةباد وهو «قاربلاب تيتأ

 تئج :تلق ؟كب ءاج ام :ىل لاقف هنع هللا ىضر لاسع نب ناوفص تيتأ

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ملعلا يغتبأ

 0 كيلي امم لكو ؛كنيميب لكو «هللا مسو ينم ندأ

 0 برغملا ةالص رخؤي رفسلا يف ريسلا هلجعأ اذإ

 0 ءاشعلاب اوءدباف ءءاشعلا رضحو ةالصلا تميقأ اذإ

 لملم ة م ممم ممم مم ممم ممم ممم مملة ممم م مة ممف ًائيش عدوتسا اذإ

 0 منهج حيف نم رحلا ةدش نإف «ةالصلاب اودربأن رحلا دتشا اذإ

 0 رثنتسيل مث ءام هفنأ يف لعجيلف مكدحأ أضوت اذإ

 0 مكنمايمب اؤدباف متأضوت اذإ

 0 كمهس تيمر اذإ

 00 مكدحأ ىهس اذإ

 هةر لم ءءء ءءء مةمثت معة ملم دلب لك نع ةهاعلا تعفر مجنلا علط اذإ

 0 اهيلع لبقيلف يلصي مكدحأ ماق اذإ
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 همكر ثيدحلا

 لك اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب نوعاطلا ناك اذإ

 ضلال امهبحاص نود نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ

 ل ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ

 ليدل 0 ا ا هدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ

 نكي اهوبتكاف اهب لمع نإف «ةنسح هل اهوبتكاف ةنسحلاب يدبع مه اذإ

 ”8ق امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ مهيلع رّمأو ءًاثعب كو هللا لوسر ثعب

 قر ا ا ةزانجلاب اوعرسأ

 نضيف مكراف مق :لاق ءال :لاق ؟نالف اي تيلصأ

 آيل ممم للم م ممم ملء م م ءءء مة ةة ممم مة ة ممم ممم ملم يتمأ رامعأ

 للا ا ىرابح محل هُو يبنلا عم تلكأ

 فرك ةتيم اهنإ هللا لوسر اي :اولاق ؟هب اوعفتناف هوغبدف اهباهإ اوذخأ الأ

 للا هلجر تكفنا تناكو هئاسن نم 46 هللا لوسر ىلآ

 ف ا ا ع ا مكبر نورتس مكنإ امأ

 امه ل رامح سأر هسأر لوحي نأ مامإلا لبق هسأر عفري يذلا ىشخي امأ

 84ه. نمل. مملة ممم ممم مة ممتم ًاقسيوف هامسو غزولا لتقب هُو يبنلا رمأ

 نا 0 حئاوجلا عضوب رمأ

 كلر اهلالجو اهدولج مسقأ نأو «ةندب ىلع موقأ نأ كك هللا لوسر ينرمأ

 لنرطا ا اهرمعأف امهنع هللا يضر ةشئاع فدرأ نأ ِةَُك هللا لوسر ينرمأ

 ل ًاقالخأ مكتساحأ ينم مكبرقأو يلإ مكبحأ نإ

 لرال ناميإلا لهأ ةلتق سانلا فعأ نإ

 ناي هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا هتوفت يذلا نأ

 للا نورشعو عست رهشلا نأ

 لو هتقدص ليجعت نع و يبنلا لأس هنع هللا يضر سابعلا نأ

 ؟كل ىنامس هللآ :لاق .نآرقلا كيلع أرقأ وأ «نآرقلا كئرقأ نأ ىنرمأ هللا نإ

 ا ا هانيع تفرذف «معن :لاق ؟نيملاعلا بر دنع تركذو :لاق
 ضي ا ل ملعلا ضبقي ال هللا نإ



 همق 0 ثيدحلا

 ١8١ .. مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني امنإو ءمكلاومأو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ

 نرخ بكري نأ هرمأو ءهسفن بيذعت نع ينغل هللا نإ

 ل ا مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ

 للا ًاضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا نإ

 لفريت اهلفسأ نم جرخو ءاهالعأ نم اهلخد ةكم ىلإ ءاج امل ه5 يبنلا نأ

 ةءارقلا نوحتفتسي اوناك مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب ابأو هك يبنلا نأ
 ل (هللا لوسر فلخ تيلص) نيملعلا بر هلل دمحلاب

 ل ءامب بيش دق نبلب يتأ هيلو يبنلا نأ
 للا رهظلا مهب ىلصف سمشلا تغاز نيح جرخ كو يبنلا نأ
 للا 5 هتالص ففخف ءةالصلا يف وهو يبص ءاكب عمس كك يبنلا نأ
 لور 0 ضمضمتف ءامب اعد مث ءانبل برش 6# يبنلا نأ

 نسا ةبعكلا فوج ىف ههجو ءاقلت نيدومعلا نيب ىلص كك يبنلا نأ

 فرخ هيلع سبلف اهيف أرقف ةالص ىلص ِهييَو يبنلا نأ
 فذ .... بّرغو برض هنع هللا ىضر ركب ابأ نأو ءبّرغو برض 485 ىبنلا نأ

 ل دحاو لسغ يف هئاسن ىلع فاط كك يبنلا نأ
 1450... 0000000000000 م ممم تببحأ نم عم تنأ :لجرل لاق لَو يبنلا نأ
 0 دهاشلا عم نيميلاب ىضق كَ يبنلا نأ
 لي روت نم ىجنتسا مث .هتجاح ىضق كو يبنلا نأ
 00 هريعب ىلع ىوتسا اذإ ناك 5 يبنلا نأ
 ضرير 26 يبنلا لاقف كرحتف ءءارح لبج ىلع ناك كيلي يبنلا نأ
 ”# م ديجملا نآرقلاو فاقب حبصلا يف أرقي ناك هيلو يبنلا نأ
 310 يشاجنلا ىلع ربك ِكُهلَو يبنلا نأ
 ل تايدلا ثيدح ركذو نميلا لهأ ىلإ بتك لَو يبنلا نأ
 قى عيب نع ىهن ييَو يبنلا نأ
 ل نيباذك ةعاسلا يدي نيب نإ
 لا ًاموي نيعبرأ همأ نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نإ

 فيل



 همقر ثيدحلا

 قررا 0 ضايبلا مكروبقو مكالصم يف هب هللا مترز ام ريخ نإ

 للا قاشنتسالاو ةضمضملاب انرمأ 5 هللا لوسر نأ

 558 ...  ةنيدملاب سنأ راد يف راصنألاو نيرجاهملا نيب فلاح كيو هللا لوسر نأ

 384 م م م م م ا م ا م م م م م م م م م ةكم لخد كو هللا لوسر نأ

 ضل ةعفس اههجو يف ةيراج اهتيب يف ىأر ِكَو هللا لوسر نأ

 نا ا ةاكز ضرف © هللا لوسر نأ

 38 ا مة م م مة مة مة ممم مة مم من يف عطق كيلو هللا لوسر نأ

 قل وعدي عوكرلا دعب ةادغلا يف تنق كيلو هللا لوسر نأ

 قي ا ءاوس هلثم ىهن كيو هللا لوسر نأ

 لخا لهج يبأ تنب بطخ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ

 لنض ةنس ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا يف نإ

 سلال م ةانألاو ملحلا لجو َّّزع هللا امهبحي نيتلخ كيف نإ
 نكلاا ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد ئبتخأ نأ ديرأف ةوعد يبن لكل نإ

 ىضقف ءهيف تدسفأف .ءلجر طئاح تلخد «بزاع نب ءاربلل ةقان نأ

 ا هي هللا لوسر

 نك ايندلا يف اهيلع باذع ال ةموحرم ةمأ ةمألا هذه نإ

 نيا كءوسن الو كتمأ يف كيضرنس انإ

 لني ينركذ اذإ هعم انأو «يب يدبع نظ دنع انأ

 ىلإ 00 ضوحلا ىلع مكطرف انأ

 اهم قالا... لن لم نة نة من لثة نة ة ثمة ثمة ثم ية ةنثت تاينلاب لامعألا امنإ

 نا 00 0 ةنج مامإلا امنإ

 ليل 0 اهاذا ام ينيذؤيو اهبار ام ينبيري «ينم ةعضب يه امنإ

 يلصأ ؟مل :لاق) ؟أضوتت الأ هللا لوسراي :ليقف ماعطب يتأف عجر هنأ

 ضلال ؟أضوتأف

 ٠١8 لَو هللا لوسر ضبق ام دعب :لوقي هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ عمس هنأ

 مالا ل م لَو هللا لوسر اهجم ةجم لقعو 6 هللا لوسر لقع هنأ
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 ثيدحلا
 همقر

 ل زوجتأو ءرسعملا رظنا تنكف «سانلا عيابأ تنك ينإ

 ىتح ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث «ترمحا ىتح ةنس فلأ رانلا ىلع دقوأ
 لض تضيبا

 ني مونلا يف ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم كك هللا لوسر هب ئدب ام لوأ
 للا اهنع هللا يضر شحج تنب بنيزب ىنتبا نيح ْكُهقَو هللا لوسر ملوأ
 ل ا ا ةاشب ولو ملوأ

 440 600000000000 م مة مة نة ثمة يم مم ممم ممم ممم ؟لضفأ باقرلا يأ
 ل ل ؟لضفأ لمعلا يأ
 ضي ا ا نوبئات نوبيآ
 شي بذك ثدح اذإ «ثالث قفانملا ةيآ

 ليلا نميألاف نميألا
 دمحيو ءًارشع حبسيو ءًأارشع ةالص لك ربد يف ربكي نأ مكدحأ عنميأ

 نك ارشع
 نضل ماحرألا اولصو ؛مالسلا اوشفأو ؛ماعطلا اومعطأ !سانلا اهيأ
 نا مولظملا ةوعد اوقتا
 نري طاونأ تاذ انل لعجا
 قيل ًارتو ليللاب مكتالص' رخآ اولعجا
 "0 ا امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظناف بهذا

 للا انأ انأ :لاقف .انأ :تلقف ؟اذه نم :لاقف هلي يبنلا ىلع تنذأتسا

 2 مكلو معن :لاقف كو هللا لوسر كل رفغتسا

 20..  ٠٠١ صقشمب 6# هللا لوسر هيلإ راشأف كفو هللا لوسر ةرجح يف لجر علطا
 5440 م هورمخت الو هوطنحت الو هيبوث يف هونفكو ردسو ءامب هولسغا
 "كري كو هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا
 ل ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا
 0 ردجأ هنإف .مكنم لفسأ وه نم ىلإ اورظنا
 ل تيكو تيك ةيآ تيسن :لوقي نأ مكدحأل امسئب
 فت عمسلا ىلع كو هللا لوسر انعياب



 ثيدحلا

 ارفنتالو ارشبو ارسي :لاقف نميلا ىلإ امهنع هللا يضر ىسوم ابأو ًاذاعم ثعب
 0 اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا
 0 ع ع ع +« « .  .  + + + + + ناضمر رهش نم رخاوألا عبسلا يف اهورحت

 0 ع ع + : : . « : + + < ينأ هو هللا لوسر تربخأف «لالهلا سانلا ىءارت

 هم ممم مم ةم اة مم ممم مث ةماءة مة مة مة ةممف ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا

 0 ا ا ع ا ع يتينكب اونكت الو يمساب اومست

 0 من مث «كركذ لسغاو ءأضوت

 0 منغلا ومحل نم اوضوت الو «لبإلا موحل نم وضوت

 0 ريعش نم رطش ريغ ءدبك وذ هلكأي ءيش امو كو هللا لوسر يفوت

 0 ا هيف نك نم ثالث

 0 ميلأ باذع مهلو «مهيكزي الو مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 0 ةفرع موي ناتأ ىلع لضفلاو انأ تئج

 0 ؟ككلهأ امو :لاق .تكله :لاقف كلي يبنلا ىلإ لجر ءاج

 00 دجن لهأ نم لجر ءاج

 نأ لبق دعقف ءربنملا ىلع فو هللا لوسرو ةعمجلا موي ينافطغلا كيلس ءاج

 0 يلصي

 0 دحأ موي هيوبأ كو هللا لوسر يل عمج

 .... امهيف امو امهتينأ ءةضف نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينأ بهذ نم ناتنج
 00 فيعض لك داهج جحلا

 مم مم همة مام مة مام ما ةقع مة ف ماعف هاف اوماو عادولا ةجح ِكو هللا لوس عم تججح

 ةممممثع اناقسو انمعطأو انادهف ءانيلع نم ءمعطي الو معطي يذلا هلل دمحلا

 0 ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ

 (باودلا نم :ةياور يفو) هيلع حانج الف مارح وهو نهلتق نم سمخ
 0 ةنجلا ىتمأ فصن لخدي نأ نيبو ةعافشلا نيب تريخ

 0 ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 0 ع ع ع ع ع هذخال تبهذف «ربيخ موي محش نم بارج يلد

 لمعة علم هنجحمب ناكرألا ملتسي «هتلحار ىلع فاط هلك يبنلا تيأر
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 همقر ثيدحلا

 زروال م ل م م مة مة ءءء ملم ًاعفار ءًايقلتسم #4: يبنلا تيأر
 0 0 صقشمب رصقي كو يبنلا تيأر
 000 رامخلاو نيفخلا ىلع حسمي ك5 يبنلا تيأر
 ا ءابهص ةقان ىلع رامجلا يمري ِةْم) يبنلا تيأر
 قري ا ا جاجدلا لكأي هيي هللا لوسر تيأر
 ليا هيبكنم يذاحي ىتح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ كو هللا لوسر تيأر
 0 ا ا ا ا نيقلحملا هللا محر

 لا ًائيش هيخأ ضرع نم ضرتقا أرما الإ جرحلا هللا عفر
 ل تايصح عبس ةرمجلا هنع هللا يضر هللادبع ىمر
 ل ؟لضفأ ةقدصلا يأ كي يبنلا لئس
 فروا مهاقتأ :لاق ؟سانلا مركأ نم لَو هللا لوسر لئس
 نا هتقفنع ىلإ أموأو ءمعن :لاق ؟ةَُو يبنلا باشأ رسب نب هللادبع تلأس
 قي ؟نتفلا نم لزن اذام هللا ناحبس
 بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس

 ا نيملاعلا
 ل غ0 يل رفغا مهللا .كدمحبو انبر مهللا كناحبس
 ني هلظ الإ لظ ال موي لجو رع هللا لظ يف ةعبس
 نك ا مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجس

 200000 باذعلا نم ةعطق رفسلا
 نول ا نمحرلادبع كنبا مس

 فرخ انكشي ملف ةرجاهلاب ةالصلا ْكُكيَو هللا لوسر ىلإ انوكش
 ا ا ا ع تاوخأب كمسج حص

 ليي تارافك ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو ءسمخلا تاولصلا
 قه... ل للة ل مم مهن مثلثة يمة مم مم مقيم سمشلا تغاز نيح رهظلا ىلص

 قدا دحاو بوث يف هنع هللا يضر ركب وبأ فلخ :هكَو هللا لوسر ىلص
 قل ًاعبرأ رهظلا ةنيدملاب كو هللا لوسر عم تيلص
 3100 اة لة ء لة ة ثمامة ممم ممم مي ممم ممم مممف تيبلاب كفاوط



 همقر ثيدحلا

 فضرب رابج ندعملاو ءرابج رانلاو ءرابج رئبلاو ءرابج اهحرج ءامجعلا

 ليزمت 000 امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا

 قر مشولا نع ىهنو قح نيعلا

 لل نيكرشملا 6# هللا لوسر هلتاق لاتق لوأ نع تبغ

 نضل ا ةالصلا هللا ضرف

 0 ليئارسإ ينب يف ًابيطخ يبنلا ىسوم ماق

 لني وهف مهنم يتمأ يف نكي نإف نوثّدحم ممألا يف ناك دق

 ؟هالا ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق لجو .َّرع هللا ردق

 58000 0 م م م لل برثي ىمح مهتنهو دقو ةكم كيو يبنلا مدق

 55 «هردق قح هللا اوردق امو» ربنملا ىلع 46 هللا لوسر أرق

 ٠١9 2... ؟كيلع يلصن فيكف «كيلع ملسن فيك انملع دق هللا لوسر اي :تلق

 القا ل ل ل ؟كتمأ نم رت مل نم فرعت فيك هللا لوسر اي :ليق

 ل ةلباقلا نم اهلثم .ىلإ لكأي مل «مانف ماص اذإ لجرلا ناك

 فيم امالغ هتأرما تدلو نإف ةنيدملا مدقي لجرلا ناك

 نضل نوللا رهزأ كي يبنلا ناك

 لي ا ًارفس دارأ اذإ هك هللا لوسر ناك

 #44  تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا «نهب اوعدي 4 لوسر ناك

 فر فقي ملو ىضم ةرمجلا ىمر اذإ و هللا لوسر ناك

 لاي دجسملا يف ًافكتعم 6 هللا لوسر ناك

 لف هتجاحل زربت اذإ 46 هللا لوسر ناك

 نيج ىفاج ىلص اذإ ِك## هللا لوسر ناك

 4400 لم م م م م م م م للم دهج نم ذوعتي كو هللا لوسر ناك

 فورت مالتحا ريغ نم ًابنج حبصي 45 هللا لوسر ناك

 م١٠ ...  ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم انأو ليللا نم هتالص يلصي كي هللا لوسر ناك

 فرت امهيف نوبعلي ةنس لك نم ناموي ةيلهاجلا لهأل ناك

 ليلا امهيف نوبعلي ةنس لك نم ناموي ةنيدملا لهأل ناك

 نخل ل نيدلا هيلع لجرلاب ىتؤي ناك



 0 ا ا ا ا اهيلع دجسيو ةرمخلا ىلع يلصي ناك

 0 ًادعاصف رائيد عبر يف عطقي ناك
 0 عطقأ وهف هلل دمحلاب هيف أدبي ال لاب يذ ءرمأ لك
 0 لجو َّع هللا نم حدملا هيلإ بحأ دحأ ام
 0 ءامذجلا ديلاك يهف ةداهش اهيف سيل ةبطخ لك
 ما ع ع ؟كركذ كل تعفر فيك يردت

 0 ًاراد ىنب لجرك ءايبنألا لثمو يلثم
 0 يلع لصي ملف هدنع تركذ لجر فنأ مغر
 عيت ع ع « : ع : ع ع + ح ح ع + + 3 دمحم لآ ىلعو .دمحم ىلع لص مهللا

 0 ع نوطرتشي لاجر لاب امف دعب امأ

 0 ا عبت مكل سانلا نإ

 0 هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي
 ممم 6 م نر نا ف نانا مة ء فام ءءء ماماو اوي هي رافي و ةةفة وة ةاةق ماماعأ# ةيآ ولو ينع اوغلب

 0 بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيل الأ
 0 ا ا ل ا هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك

 0 نازيملا ىف ناتليقث ءناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك
 0 ةعاطلاو عمسلا ىلع ءانعياب هيي هللا لوسر انعياب اذإ انك
 0 مث ءالخلا ىتأف يبنلا دنع انك
 0 ع ع لكؤي وهو ماعطلا حيبست عمسن انك

 0 ةدسلا ىلإ رظنن نحنو برغملا 6 هللا لوسر عم يلصن انك
 0 دحاو ءانإ نم هللا لوسرو انأ لستغأ تنك
 . كل اهسفن تبهو اهنإ :تلاقف ةأرما تماقف و يبنلا دنع موقلا يف تنك
 00 عرز مأل عرز يبأك كل تنك

 0 ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو .هللا ناخبس لوقأ نأل
 0 هرهظ ىلع بطح ةمزحب يتأيف بهذيف هلبح مكدحأ ذخأي نأل
 0 ًارعش يلتمي نأ نم ريخ هيري ًاحيق مكدحأ فوج يلتمي نأل
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 ثيدحلا

 0 لوقيف ءرمألا هيتأي هتكيرأ ىلع ًاثكتم مكدحأ نيفلأ ال

 00 نتفلا نم لزن اذام هللا الإ هلإ ال

 0 متئش ام يلام ينولس ءئيش هللا نم مكل كلمأ ال

 00 اهحالص ودبي ىتح ةرمثلا اوعيابت ال

 00 اهحالص اودبي ىتح ةرمثلا اوعيبت ال

 0 ناتنثلا الو عاضرلا نم ةصملا مرحت ال

 0 اهيف عضي ىتح ديزم نم له لوقت منهج لازت ال
 00 قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال

 راهنلا ءانأو ليللا ءانأ هب موقي وهف باتكلا هللا هاتأ لجر «نيتنثا يف دسح ال

 0 لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال

 ممم 6م مناة م ماء مث و ماو و م اة ةارف هوم مة وة ث م ثث ةاو و ف دة فافاقأو دابل رضاح عبي ال

 0 هب لزن رضل توملا مكدحأ نينمتي ال

 0 ع ع ع ع ع ع ءارش الو عيب الو قالط هوتعملل زوجي ال

 0 رمتلا مهدنع تيب لهأ عوجي ال

 0 عطاق ةنجلا لخدي ال

 0 تاتق ةنجلا لخدي ال

 0 ةالصلا رظتني ماد ام ةالص يف مكدحأ لازي ال

 نم همام ماما ماه ماف هم م م م مة ية همم اة اة مفامف رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال

 00 نانثا سانلا نم يقب ام شيرق يف رمألا اذه لازي ال

 0 ا الإ رمألا دادزي ال

 0 ثالث نم لقأ نآرقلا أرق نم هقفي ال

 0 هللا هللا لوقي دحأ ىلع ةعاسلا موقت ال

 0 هيأ عيب ىلع لجرلا عبي الو ءدابل رضاح عبي الو ءاوشجانت ال

 0 ا ا ا ا ل جحو ةرمعب كيبل

 0 تامشاولا هللا نعل



 ,/؛ك5ْ

 همقر ثيدحلا

 ني ءاسنلا نم ةلجرلا ك5 هللا لوسر نعل
 لا يتوعد ترخأ ينإو ءاهب اعد ةوعد يبن لكل

 نكمل ثالث بيثللو عبس ركبلل

 يدرب ربقلا ةئتفو رانلا ةنتفو رانلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 لا دِجيا لقا ملأ مشب رهجي مهنم دحأ عمسأ مل
 ضرما راصنألا نم لجرل تلق 45 هللا لوسر ضبق امل
 ؟5840 اومعط اميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل) تلزن امل
 لا ءيش لك قلخ هللا اذه اولوقي ىتح نولأسي سانلا حربي نل
 لكل ىهجو تهجو كيلإو «يسفن تملسأ كيلإ مهللا

 مالا ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا

 نادال يتينالعو يرس ملعتو «يمالك عمستو يناكم ىرت كنإ مهللا

 نضل لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 كير كتيفاع لوحتو كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 نيل عشخي ال بلق نمو «عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ةسناؤم نم اوشحوتساو «نيملاظلا راد اوزواج نيذلا نم انلعجا مهللا

 نك نيلهاجلا
 سرفي مهب تأو اسود دها مهللا
 نو بيغلا كملعب مهللا
 ف ا ابيص ابيص مهللا
 لي بازحألا مزاه «باسحلا عيرس .باتكلا لزنم مهللا
 نر حانج كيلع ناك ام «ةاصحب هتفذخف نذإ ريغب كيلع علطا أرما نأ ول

 قدر ع ةقدص هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل

 لا دحاو ءاعم يف لكأي نمؤملا

 ضرما ةالصلا كرت الإ رفكلاو كرشلاو دبعلا نيب ام
 قري و هللا لوسر نم لمكأ الو ةالص زجوأ دحأ عم تيلص ام
 لن ًاضوتيف ةبوتكم ةالص هرضحي ملسم ئرما نم ام
 لل 0 دلوي نيح ناطيشلا هسمي الإ دولوم نم مدآ ينب نم ام



 همقر ثيدحلا

 8 بهذ نم ةاون نزو ىلع ةأرما تجوزت ينإ .هللا لوسر اي :لاق ؟اذه ام

 كالا لل محل ةعزم ههجو يف ام ةمايقلا موي يتأي ىتح لأسي لجرلا لازي ام

 ل هيف يصوي نأ ديري ءيش هل ملسم ءيرما قح ام

 ١44 .. 6 هللا لوسر فك نم نيلأ ًائيش الو ًاريرح الو ًاجابيد يديب تسسم ام

 لا هجرتألا لثمك ءنآرقلا أرقي يذلا نمؤملا لثم

 قل مهمحارت يف نينمؤملا لثم

 لل مهب قحلي املو موقلا بحي ءرملا

 ىلا 0 0 0 0 توملا ىلع هنم تيفشأ ًاضرم ةكمب تضرم

 ىو 0 رون نم ربانم ىلع ةمايقلا موي هللا دنع نوطسقملا

 في همحر لصيلو هللا قتيلف ءهقزر ىف دازيو «هرمع يف هل دمي نأ بحأ نم

 ل ل. مءاقل هللا بحأ هلل ءاقل بحأ نم

 322 لجو دع هلل ىطعأو َّلجو َّرع هلل ضغبأو لجو َّزع هلل بحأ نم
 نيل در وهف هنم سيل ام اذه انئيد يف ثدحأ نم

 ليلا نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقوط ءاربش ضرألا نم ذخأ نم

 لاراب ا كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم

 نك ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم

 نا ا ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةعمجلا ةالص نم كردأ نم

 ا هضبقي ىتح هعبي الف ًاماعط عاتبا نم

 0 ةنجلا ضابر يف هل ينب «لطاب وهو بذكلا كرت نم

 قرح رتويلف رمجتسا نمو ءرثنتسيلف أضوت نم

 0 هيلإ رظني ال هللا نإف ةليخم نم هبايث نم ًابوث رج نم
 ليلا انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم

 فلا 0 انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم

 ضار ا يغبني ال هنإف «ينآر دقف مانملا يف ينآر نم

 ليش ملسم ءيرما كالمأ دهش نم

 ل اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم

 ل ًارتو هتالص رخآ لعجيلف ليللا نم ىلص نم

 7و



 ثيدحلا

 0 ا 0 ح ع ع ع + ع ع ع 2 ح + 2 + < 7 هتبرك هنع هللا جّرف «ةبرك نمؤم نع جرف نم

 د 0 + « ع 8 هاياطخ تطح ةرم ةئام موي يف هدمحبو هللا ناحبس لاق نم

 0 ديهش وهف هلام نود لتق نم

 0 هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 لالا ألا لل للم رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك نم

 0 لجو َّزع هللا همحري ال سانلا محري ال نم

 0 ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال تام نم

 0 ؟دحاولا بوثلا يف اندحأ يلصيأ لَو يبنلا لجر ىدان

 0 000 ًاثيدح انم عمس ًاءرما هللا رضن

 0 اهاعوف يتلاقم عمس ًادبع هللا رضن

 0 لخلا مادإلا معن

 0 ةرجشلاب ركب يبأ نب دمحم نب سيمع تنب ءامسأ تسفن

 0 نآرقلاب رفاسي نأ 4و هللا لوسر ىهن

 0 ءالولا عيب نع ُككنَو هللا لوسر ىهن

 00 مويلا ذنم هطقتلا لزأ مل «نيسحلا مد اذه

 0 ع ع ًاضوتي يي هللا لوسر تيأر اذكه

 ةكرب اهيف نإف اهوذختا :لاق هللا لوسر اي ال :تلاق ؟منتغ نم مكل له

 ميهاربإ ماقم نم تذختا ول هللا لوسر اي :تلق «ثالث يف يبر ينقفاو

 0 ؟ىلصم

 ينارصن الو يدوهي ةمألا هذه نم دحأ يب عمسي ال !هديب يسفن يذلاو

 0 ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هللاو

 0 ًامهرد الو ًارانيد هتوم دنع كيو هللا لوسر كرت ام هللاو

 قلم ة م مة مم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم متم قتعأ نمل ءالولا

 0 برتقا دق رش نم برعلل ليو

 0 ضرألاو تاوامسلا هتفك يف تعضو ولف «ةمايقلا موي نازيملاب ىتؤي

 0 ماحرألا اولصو ؛مالسلا اوشفأ سانلا اهيأي
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 همقر ثيدحلا

 38# يسفنل بحأ ام كل بحأ ينإو .ًافيعض كارأ ينإ رذ ابأ اي
 لل .؟6 هللا لوسر ىلع ةالصلا يف كخلب فيك ىسيع ابأ اي

 ركمت الو يل ركماو ءيلع رصنت الو ينرصناو ءيلع نعت الو ينعأ بر اي
 نكن 00 ىلع

 لال ؟ةعاسلا ىتم ءهللا لوسر اي

 ل ًاريثك الام يل نإ ءهللا لوسر اي

 نيا ًاضوت اذإ معن :لاق ؟بنج وهو اندحأ مانيأ ءهللا لوسر اي

 ني .كمأ :لاق ؟ربأ نم هللا لوسر اي

 ني ليربج اذه ةشئاع اي

 7١ه 2... اوملاظت الف ًامرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي

 للا ؟كلسرأ هللا نأ معزت كنأ معزف «كلوسر اناتأ دمحم اي

 لل ؟ةريتعلا ام نوردت له «ةريتع ةاحضأ يف تيب لهأ لك ىلع سانلا اهيأ اي

 ضف رانلا نم ىندعابيو «ةنجلا ىنلخدي لمعي ينربخأ «هللا لوسر اي

 مه ل 0 .. ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا
 كه ل لم ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لجو َّرع هللا لزني
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 022 7 7 ا ا ا اير ا ا ب

 لاوقألاو راثآلا سرهفق " 

 لوقلا وأ رثألا

 0 نيدلا نم دانسإلا

 0 كهجوب ذوعأ

 . ةرام انأو الإ هنع لأسأ امف هيف ضيرملاو «ةجاحلل تيبلا لخدأل تنك نإ

 0 يردأ الف ثيدحلا باحصأ اونوكي مل نإ

 00 هللا لوسر عم نيلصي نك ةوسن نإ

 0 هو هللا لوسر ةفص دجنل انإ

 ا 600.00.22.22 22.2........... ىسوم نأ معزي يلاكملا ًافوت نإ

 0 هظفحأ ال ءيش نع ينلأستل كنإ

 0 هو هللا لوسر مع نبا اي هل فشتسا

 00 ةيطبقلا نب ميهاربإب اوؤاج

 نيلدع نيدهاش الإ هنم لبقأ الف ًامايأ موقلا تكن نم ةتكنلا يبلق يف عقي امبر

 0 ةورف يبأ نبا اي هللا كلتاق

 00 ؟ةءورملا ام :امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعمل ليق

 هعم ينسلجيف يديب ذخأيف ءهلوح شيرقو هنع هللا يضر سابع نبا يتآ تنك

 00 ريرسلا ىلع

 0 هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك

 ةالصلا حاتتفا يف نيديلا عفر يف ِكُكَو هللا لوسر ثيدح عمس دحأل لحي ال

 0 رحبلا تاملظ يف مالسلا هيلع سنوي نوراق يقل

 0 ايندلا كرتو عوجلا نع نكلو «لاقلاو ليقلا نع فوصتلا انذخأ ام

 انما

 همقر

1 

19 

٠٠ 

1١ 

>” 

 اف

1١ 

>32 

 "ع

1١ 

14 



 همقر لوقلا وأ رثألا

 20 0 هردق قوف طق ًادحأ تعفر ام

 17300.00 0 00000 ل تيب ثثييييييييييي.ي.ي..... !انأ :لاق ؟كموق ديس نم

 نا ثيدحلا باحصأ مه

 ام هيلع نوقناخت يذلا اودجو ول ًاماوقأ تكردأ دقل هديب يسفن يذلاو

 16 0 هودارأ

 :لاق ؟شاحشحلا ينب دبع نامقل تنأ :لاقف ميكحلا نامقل ىلع لجر فقو

 فري ا معن

 89 .  دنتسملا هيلإ نم اي دنس اي «ثيغم اي ثايغ اي ثوغ اي «ليمج اي ليلج اي
 نا سانلا رشو سانلا ريخ ةزانجلا هذه يف عمتجا دق هنأ سانلا معزي

 2 ا ا ا ثيدحلا لهأ ينعي

 نايا ا ا ع ع ع ع ع ع ادوع برعلا بلصأ شيرق نإ لاقي

7 



 1 1 0 084 فز 84 00 04
 027 7 ا ا 7 ا 7 7 ا ا

 تاخيشملاو ءازجألاو بتكلا سرهف +

 همقر باتكلا مسا

 ليلا ركاسع نبال محرلا ةعيطق مثإ

 نك ليغ رافصلا يلع يبأ ءازجأ

 نير يركسلا جيرخت ىلعي يبأ ءازجأ

 نقم نم ىلا ا حيرش يبأ نبا ءازجأ

 نك للا ا كامسلا نبا ءازجأ

 نضرلا ا ا هيوقزر نبأ ءازجأ

 نضل 0 عناق نبا ءازجأ

 نيرا ضال هدنم نبأ ءازجأ

 نك را ا مصألا ءازجأ

 نينا 0 كرتلا ءازجأ

 ايتن ا ىقيلاوجلا ءازجأ

 نيل ا ع ا ع ع ع ا ع ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ينيسحلا ءازجأ

 نويل 0 ىمامحلا ءازجأ

 نيل 0 ع ا يناسارخلا ءازجأ

 نير يقهيبلا جيرخت ةسمخلا ءازجألا

 نكد ا يلماحملا يلامأ نم ةسمخلا ءازجألا

 نا ' 0 يرودلا ءازجأ

 ناد 0 ىمتسرلا ءازجأ

 نيرخا .جارسلا ءازجأ



 همقر باتكلا مسا

 ني ا ينامثعلا ءازجأ

 نيو ا ا ىفقثلا ثيدح نم ةرشعلا ءازجألا

 نضل ىعلخلا ثيدح نم نورشعلا ءازجألا

 نقلي م يهكافلا ءازجأ

 نيركا يذورجنكلا ءازجأ

 نيل ىلماحملا ءازجأ

 نقلا يضلل ا ا ا صلخملا ءازجأ

 نيش ا يكزملا ءازجأ

 نيل جارسلا لوصأ نم ةاقتنملا ءازجألا

 نكح كلا يي للا ا داجنلا ءازجأ

 نكي ا يرتخبلا نبا ءازجأ

 يضر ا ا يماحشلا رهاز ءازجأ

 نال يزورملا رجح نب يلع ءازجأ

 نكاح برح نب يلع ءازجأ

 نيش مكاحلا دمحأ يبأ نم ءازجأ

 ا ا تايعابرلا ثيداحألا

 لما ىسدقملل نيحيحصلا ىف سيل امم ةراتخملا ثيداحألا

 ني 0 ركاسع نبال تاقفاوملا ثيداحألا

 ن0 ركاسع نبال ناسح يلاوع ثيداحأ

 ل ميعن يبأل توملا دنع نيدحوملا لاوحأ

 لي ىضاقلا ليعامسإل ك6 يبنلا قالخأ

 طه ن0. 00000 ممم منة ممم ممم مة مثتم 0 يقهيبلل بادآلا

 لل 00 يراخبلل بدألا

 نادل ينيدملا ىسوم يبألل نيعبرألا ددع يف ىلوألا نوعبرألا

 سي 0 يواهرلل دانسإلا ةنيابتملا ةينادلبلا نوعبرألا

 دل ركاسع نبال ةينادلبلا نوعبرألا

 ل ا يفلسلل ةينادلبلا نوعبرألا



 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعيبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 نوعبرألا

 00 ا ا يرارفلل تايعابسلا

 مم ماهم مة وة وة مة ثق ماعاعاف يقهيبلل ىرغصلا

 ... ركاسع نبال ...ثيداحألا نم لاوطلا

 0 يواونلل ديناسألا نع ةدرجملا

 ل يوارفلل نيدمحملاب ةلسلسملا
 ةمثم يميتلل بيهرتلاو بيغرتلا نم ةاقتنملا

 ل يقهيبلل ريبكلا نئسلا نم ةاقتنملا
 0 ضايع ىضاقلل ءافشلا نم ةاقتنملا

 ةلللم ىئالعلل كامسلا ثيدح نم ةاقتنملا

 00 يناولل دواد يبأ ننس نم ةاقتنملا

 0. بيجنلا نبال ملسم حيحص نم ةاقتنملا

 ... يلازربلل جرفلا يبأ ةخيشم نم ةاقتنملا

 0 يلازربلل يلاوعلا تاقفاوملا

 0 ىبهذلل تاقفاوملا

 0 ىسدقملل نيخيشلل تاقفاوملا

 0 ىقهيبلل بادآلا نم ةاقتنملا

 ةماممثل ينوباصلل اخيش نيعبرأ نع ثيدح

 همام ماء ماملام يناولل ًاخيش نيعبرأ نع ًاثيدح

 .. ىكبلعبلا نبا اهجرخ ةنحشلا نبال ًاثيدح

 0 يئالعلا جيرخت ىرصص نبال ًاثيدح
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 0 يئالعلا جيرخت جيلقل ًاثيدح نوعبرألا

 سدنهملا نبا جيرخت يدمآلل ًائيدح نوعبرألا

 ... يئالعلا جيرخت يراصنألل ًاثيدح نوعبرألا

 . يناولا نبا اهجرخ يسدقملل ًاثيدح نوعبرألا

 ... ميعن يبأل ةيفوصلا بهاذم ىلع نوعبرألا

 ل يسوطلل ًاخيش نيعبرأ نع نوعبرألا

 0 يملسلل فوصتلا يف نوعبرألا

 ركاسع نبال داهجلا ىلع ثحلا يف نوعبرألا

 سمش يبأ نبال حاحصلا يلاوعلا يف نوعبرألا

 0 ينوباصلل داهجلاو وزغلا يف نوعبرألا

 . ميعن يبأل نوقتملا هيلإ يهتني اميف نوعبرألا

 0 عيبلا نبال نوعبرألا

 0 ئرقملا نبال نوعبرألا

 0 هيوبنش نبال نوعبرألا

 0 فوصلا طايخل نوعبرألا

 م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يرجآلل نوعبرألا

 0 يدادغبلل نوعبرألا

 ملا. لم مام ءار همم مناعة اة ةاماعأاو يركبلل نوعبرألا

 هم مه مار دنا د. اود هاوام هام او هاو او واه اع اهأاه

 م6. اوان دوا د. ما. ده اها. د. واو ها ةاقاه . هوو

 هه اه م اءاواو هاهو ده اهو. و هع اواو و و دعاه عافأه

 .ه هاه ار هم ماد. ده و هاف اه و هاه او و دو داو اه ا .اه

 ماو ندم. د. ا.ءاف د. و و ماه د .اه هاو اواو هاه اهأا#

 ماو ده اونو دواي ده 6 اهو واواه هاه هده واهله

 هم م هم م اه اراو ا. هاعام ا. واو دو دو و اهداف د هاهأه

 وه 6م هم من ا. دو ده ا.اقاو و هاو دهواو واو اه ا هاهاه

 ناره ا هع. مه ماده د. دف او هاف اقو ا. وده اه اه ناقه

 وده ا.د. هام اء واو و دواو هاو واهو هاه هاه اهاه

 ثنو ادوارد. هاما. اع و و و وعفا و هاواه اه هاهو

 نهار د. اواو او ماما. دعانا و و دواه ده وده هده د ةهاهأه

 و هو هدم. ده م م دة. او واو عاود ودواو هاف قواقع

 لرانام ا.د. .ث انواع عفو واو هه دفاقاو ةاواه

 ناو هاو هاهم هاو دو او ده رو دوو هو هاهو دو ده اهأا#

 م او او ارام اواو م ا. د. و ده هو ا.ه د. دو اواه د. اعف

 ماو ءاواع واو وااو. هاهو هو واعادق هو ده د عاهاه

 ناو ها. ءاعم ءاودو .اهاو دو دو هاه هع هاه اهاقأا»
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 0 ا مصاع ىبأ نبال ةبرشألا

 0 يمرادلا ديعس يبأل ةمعطألا

 0 يبرحلل فيضلا ماركإ

 0 ا يمشاهلا قاحسإ يبأ يلامأ

 00 0 نارشب نبا يلامأ

 0 هيوكدبع نبا يلامأ

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا يناجرجلا يلامأ

 0 ل يفرحلا يلامأ

 لامة لمة ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم بمب لالخلا يلامأ
 هم اف مام هيف امم م مم اة مث اوف اة فاو م ءف م اة ماه ة هه وة او م ثقة و افافاقأاو هذلم نبال يلامألا

 0 ركاسع نبال ةمامإلا ةيلهأ

 0 لئاوألا

 00 ةبورع يبأل لتاوألا

 هو 6 هم اء هاعاع هام عاف اهو و واق هاه .ه0عاق . ها.و تباث ىبأ نبا ثيدح نم ىناثلاو لوألا

 0 ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع يرابنألا ثيدح نم يناثلاو لوألا

 0 يركسلا ثيدح نم يناثلاو لوألا

 0 يوسيعلا دئاوف نم يناثلاو لوألا

 0 ناميإلا

 0 ركاسع نبال ناضمر رهش لابقتسا

 0 ىقهيبلل داقتعالا

 0 بيطخلل لمعلا ملعلا ءاضتقا
 ه6 مام مانام ا ءم او م اهم امق ا. هنا. اوه ناو هو و فاو واو هاو و واو هو هوو و و و او و و افاق اعأاو نيدلاولا رب

 0 دواد يبأل ثعنبلا

 دئاوفلا نم عرز مأ ثيدح هنمضت اميف دئارلا ةيغب

 ال/هك

 همئر

 فيلا



 ركاسع نبال ديناسألا ةيعابسلا ثيداحألا يف ديفتسملا ةيغب

 نه 6 مقار ام امن اواو و ا.ه و واو اف هافاو و و ماهو واو و اهاعأاو ىبايرفلل ءاكبلا

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يح ركاسع نبال نيعبسلا غولب

 0 أطوملا ىف كلام اهاور ىتلا ثيداحألا نايب

 هم د. ده م ثادق اف دعا. هاف ام د. هاه اهاق ده دفاو و واوا د. ماه .اقأو ناهبصأ خيرات

 0 يسدقملا لضفلا يبأ يلاوعل صيلختلا

 ميثم هام اة م ماء ثا هم امم ةاماقاقاو ةنسلا ماوقل بيهرتلاو بيغرتلا

 00 هللا ىلإ رظنلاب قيدصتلا

 ماما ماقام مام دفوف م افار او نفاه ةاياع ها. واو و واه م عاواعأو ةلزعلاو درفتلا

 0 ايندلا يبأ نبال ليللا مايقو دجهتلا

 0 ايندلا يبأ نبال ةباثملاو ةبوتلا

 00 مصاع يبأ نبال ةباثملاو ةبوتلا

 0 ايندلا ىبأ نبال لكوتلا

 0 ًاثيدح نونامثلا

 لعل بيطخلل عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 ملام الاراء فاو ةءنامام م يافة ةواو مف مة هوم اماعأف يذمرتلل عماجلا

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ركاسع نبال ريسفتلا يف ءزج

 م ع + + + + ع. ناسح ىلاوع ثيداحأ هيف ءزج

 00 مكاحلا يلامأ نم ناسلجم

 0 يسدقملل تاقفاوملا ثيداحألا

 هم مم اء ممم مة ماء مامالال نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 3 م
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 ه6 6و هو اماه ا.ه هاه ادم افا.

 همه ف ده دمام دمام ام هام اء اقامه

 ه6 66م اه 6. . اة اه دو اه و اهه

 ه6 6 هي او دعاة. و هاه واوأاه

 همه ثم مم .ءقاع م عام اة اعأاو

 م6 هم امام او و. هاو اه ده اوأاه

 .٠.60 م6 6م و و ده 6 د. دة اهو

 ه6 6 هم اء. دم اهم ده عاق اع

 هه د. ده هاما. ده ةاواقو هاهاه

 ه6 ه6 6م ماع ام م اعامام معاه
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 1 خ . 0

 ليلا ينغلا دبعل يفلسلا ثيدح نم ءزج

 نك لال لا ا رافصلا ثيدح نم ءزج

 نري 0 ع ع يناربطلا ثيدح نم ءزج

 نير 0 0 ا شاقنلا ثيدح نم ءزج

 نيرا ةدنم نباو دامح ثيدح نم ءزج

 نك للا ا نادعس ثيدح نم ءزج

 نكي برح نب ىلع ثيدح نم ءزج

 نضل ةميرك ثيدح نم ءزج

 لش 0 ينيدملا ىسوم يبأ تايعابس نم ءزج

 نو 0 مئادلادبع نبا يلاوع نم ءزج

 نا ا موتكم نبا يلاوع نم ءزج

 ل يفلسلا يلاوع نم ءزج

 نطلب 0 ساحنلا يلاوع نم ءزج

 نري 0 ل شاقنلا ءالمإ نم نآزج

 لري دعاص نبال تايدعجلا نم نيأزج

 نخل يسوطلا ثيدح نم نيأزج

 ليلا 0 ا ا ا ع ع ع يزورملل ةعمجلا

 لم 00 ركاسع نبال يلاوعلاو لادبألا يف ئلآللاو رهاوجلا

 <34 علم ل م م ع م مم ملل 0 هقرطب كفإلا ثيدح

 لير ا ةميزخ نبال ةريرب ثيدح

 لل 0000 ايندلا يبأ نبال ةيواعم ملح

 _”ا6 0. ل م م م ملم يواونلل راكذألا ىف رايخألا راعشو راربألا ةيلح

 ليج 0 7 مصاع يبأ نبال باضخلا

 ل0 ا ل ءاعدلا

 كآن مة ا م مة لة مة مة ة ممم ممم ممم ممم ممم ممنت ناوزغ نبال ءاعدلا

 نيب ا ىلماحملل ءاعدلا

 2 ىلماحملل ءاعدلا



 0 يلتخلل جابيدلا

 0 يبالودلل ةرهاطلا ةيرذلا

 0 ايندلا يبأ نبال توملا ركذ

 0 يسدقملل كرتلا جورخ ركذ

 0 ايندلا يبأ نبال ركذلا

 0 يدزألل حيبستلاو ركذلا

 0 ايندلا يبأ نبال ركسملا مذ

 0 ايندلا يبأ نبال يهالملا مذ

 0 ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر

 0 بيطخلل ملعلا بلط يف ةلحرلا

 0 يروباسينلل ةيفوصلا ىلإ ةلاسرلا

 ... ةحتافلا ةءارق بوجو ىف ةعنقملا ةلاسرلا

 0 يعفاشلل ةلاسرلا

 0 ايندلا ىبأ نبال ىضرلا

 0 ايندلا ىبأ نبال ءاكبلاو ةقرلا

 0 يسدقملل ملسم نع ةاورلا

 ... يواخسلل نآمظلا ضوحو ناهذألا ضور

 0 نيحلاصلا لئامشو دابعلاو داهزلا

 0 دسأل دهزلا

 يسدقملا لضفلا يبأل ةتسلا ةمئألا تايسادس

 0 ةدافإلا ريفسو ةداعسلا رفس

 0 رهاط ىبأل ةيدادغبلا ةنيفسلا

 هاف هاف دم د. واف م او .اواو د. او ع هاواو د. هاهو

 ه6 دع دم ده هاو دو او هاف اق هو دو اماو و و واو او اوله

 ه6 6 د6 هو دم ا. ما. ث واق او اهو هاو اه و هاه او.

 ه6 دف دمام ماقد. هو. اواه ده دع دف ماع مام او هوو

 ه6 60606 6.66 هاهو ام ده ماوه د. هاو دو و هاهو

 هن قد. هاو امد. مام اواو هاهو دو دهام م دو ده ع امامه

 ه5. 6م اه و و او اه ده امام ا. دو اه اهف وده و او دو اهأه

 هم مدام هدم دع هاه ا. اواو دو راو هاه هاه هم اهاهقأو

 ٠و6 6 هو هان ده ا.ه ام اها. و د. ةاواو اهو و هاو اهأاه

 ه6 6م 06 هم 666م واوا هام او ها ماو. م ها. اها

 همه دم دوام دم ماو هاو د. دم اعاده دعام اع عامأاو

 هقادعام هه او واو اواو هاه اها. هع اع وه هام اهله

 ه6 مده دم دم هم اهل م. هواها هاا اع هام اعأا#

 ه6 مام م هدة اهم هاو ا. اواو دقو هاو ده او اهداف اواه

 هم 606 ا. و ثا. هع امم ماه هو وو ا. هاه اق اهه

 هم د. نواف هام هاو افا م م. هام هم و هاه اواه

 هاهم م. م ا.ه هم واو اه هاون م هم ا. هاو هاه

 ه6 م امام هام اقو ا. ا. هاو او م مه امام هاه امأاو
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 مياهنا ءق ثم هن اعف ةياة دة وة اقف اماه ماشه نبال كي يبنلا ةريس

 ينيدملا ىسوم . يبأل لمهملا نسحلا بسنل لكملا حرشلا

 0 يواحطلل راثآلا يناعم حرش

 0 ثيدحلا باحصأ راعش

 00 ضايع ىضاقلل ىفطصملا فيرعتب ءافشلا

 200 00 ايندلا يبأ نبال ركشلا

 0 96 يبنلا لئامش

 مم ملام م هم مم ثمة نهم هي هو ةاةاوافاعاو هبنم نب مامه ةفيحص

 0 يبايرفلل قفانملا ةفص

 00 2« ع 6 (قازرلادبع فئنصم نم جرختسم) ةالصلا

 0 جارسلل (دنسملا نم) ةالصلا

 0 ع ع ع ع ع اهيلع ثحلاو ىحضلا ةالص

 00 ايندلا يبأ نبال تمصلا

 0 ناوزغ نبال مايصلا

 0 حاحصلا يلاوعلا ةئاملا يف حابصلا ءايض

 0 قاحسإ يبأل ءاهقفلا تاقبط

 0 ملسمل تاقبطلا

 00 ىنسحلا ءامسألا ثيداحأ قرط

 0 «. . .ًاناطيش كسمأ نم» :ثيدح قرط

 هه د. دة هدو اه عن افاق هافاه



 تاالاوطلا

 بئارغلاو حاحصلا نم تالاوطلا

 ايندلا يبأ نبال دارفنالاو ةلزعلا

 يذمرتلل للعلا

 حتفلا يبأ نبا يلاوع

 يسدقملل ةينامثلا ديناسألا يلاوع

 يزاريشلا ثيدح نم ةاقتنملا يلاوعلا

 ركاسع نبا ثيدح يلاوع
 يسدقملل ةتسلا ةمئألل تاحاصملاو يلاوعلا

 يبايرفلل نيديعلا

 .قاحسإ بئارغ

 ديبع يبأل ثيدحلا بيرغ
 تامهبملاو ضماوغلا

 ايندلا يبأ نبال ةدشلا دعب جرفلا

 ةاضقلا نيب قرفلا

 بيطخلل لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا
 يعفاشلا مامإلا لئاضف

 يتقهيبلل تاقوألا لئاضف

 ميعن يبأل نيدشارلا ءافلخلا لئاضف

 ينادربلل ةباحصلا لئاضف

 هوقو و مام ا.او ام هاهو دو هو اق واو اه هو هاو هاهو ده هواه دق واو عاق هلو

 ه6 6م دم م اها. و مم هوو و و هو هو اه هاو هو وه ل اواو عده و هاف اهله

 ه6 فق دو هم و ماو ماع اعف هو هو دهاف و هو وف و هاو و واو ده و اهاوأو

 ه قاف م هوا. وم هاو هاف هاو واه اه هاه هو هدو و عهاهاه هاه

 هه و مث. او و واو هو هاه امو هاهو هاو اها مه هاهو

 هه. م هو م ميدو هاما ع وة دو اواو هه اقوا. وه و واو و هاهو هو واهو

 هجم مم معو هم ام ماو او دع د. و او ده واقو هه وو و وده ده وه ةاهأه

 هو فاق د. ثنو اهون هم ع د. ودة. ع. هاهو وافقوا و هده او وه هاو هاو اهو اهله

 ه6 هنو دع هع دوو و هاو دو وو هواها. ه وفود هو هاهو هاه هاهأه

 نفض



 0 عيكول ةباحصلا لئاضف

 0 ديبع يبأل نآرقلا لئاضف

 00 سيرضلا نبال نآرقلا لئاضف

 0 يسدقملل نآرقلا لئاضف

 للعم للل ..... ميعل يبأل صالخإلا ةروس لئاضف

 00 لالخلل دمصلا ةروس لئاضف

 0 ع ع ع دسأل رمعو ركب يبأ لضف

 0 2 يبنلا ىلع ةالصلا لضف

 0 ركاسع نبال قلخلا ةمحر لضف

 0 ركاسع نبال ناضمر رهش لضف

 00 ركاسع نبال نابعش نم فصنلا ةليل لضف

 0 ركاسع نبال ملعلا رشن لضف

 0 يروباسينلا ركب يبأ دئاوف

 0 نييقارعلا دئاوف

 0 ةميزخ نبال دئاوفلا دئاوف

 ا ع ع ع ع ع ع ع ع مامإلا فلخ ةءارقلا

 0 ايندلا يبأ نبال فيضلا ىرق

 0 ايندلا يبأ نبال لمألا رصق

 0 ايندلا ىبأ نبال ففعتلاو ةعانقلا

 0 يسوطلل اهلضفو ةعانقلا
 0 ع ع ع + + ع دعاص نبال دوعسم نبا باتك

 ركاسع نبال نآرقلا ةباتك لضف يف نايبلا نم رسيت ام

 0 ركاسع نبال ةالصلا بيقع هب ىعدي ام

 00 ركاسع نبال مونلا بيقع هب ىعدي ام

 00 يوارفلا ثيدح نم يلارعلا ةئاملا

 0 ايندلا يبأ نبال ةوعدلا يباجم

 0 يفلسلل ةسمخلا سلاجملا

 هع دع ع م مة قو ع و هاهو هاه اهو

 ه6 6 60606 هنو ده واو هاو اق اه امأا»

 عام م ا. ده و م هاو دو هافاق و اهأاه

 ثا م اه مهام د. ماه ماو هاف او وامه

 م6 6 6 هم هام و واهو هواه اه اه هاهو

 فم ف هع اقع همهم م و واه ماوه

 همام ماعد. و ثواقف ةو و هاف دف اف اعلاه

 ه6 666م اه و و ده ماو دعاهم ماهو

 مم دم ماعم د. م ع اعود. هاو اقاقأاه

 همام 6م م 6م و 6و ام هو و اهاو هاف اعأاه

 ه6 هه ماه. ده قاما. واعف ماوه

 همئر
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 يلتخلل عاقبلاو سلاجملا

 ملعلا رهاوجو ةسلاجملا

 يملسلا يلامأ نم سلجم

 ايندلا نبال سفنلا ةبساحم

 ميعن يبأل نيبوبحملا ىلع نوبحملا

 ايندلا يبأ نبال نيرضتحملا

 يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا

 رصتعملا مالكلا نع ةرصتخملا

 ايندلا يبأ نبال سانلل ةارادملا

 يتقهيبلل نئسلا باتك ىلإ لخدملا
 نايزرملل ةءورملا
 نيفئاطلا ةلأسم

 دنسملا

 ىلعي يبأل ريبكلا دنسملا

 و. و هام عام و واو ف ها هاوأه

 هاف هع هاو و . هه ةاهاف هاه اه

 ه6 6 هام ا.ه

 هاه م واواو هامه

 همه عام دو دم اه دة دوام«

 ماها. هه هو هو م ا. اع افأق

 ه6 د6 هه دو هاما. هم ا. وام دو و هامه اهو ع واف دعاه دو ده اهاهأاو

 هم دمع م امو م هاو و هاهو هاو وي هو و هده ه هوو هاهو اهو

 ه6 دن دم او دم ام امام م م م م هاماو وفاق ماعأو هاواف اه هاف

 نو نو ف و م هع ءعام مع هع ماعم مم فو قاعه ةفاق هاهو

 م2 اه مو اقاوم ام امام هاف اها هاه اق اه عاف هاه اق اقأاه هاهو

 ن6 ده نو دعام ام هام ام مارق و واو امم .اقاع هه ها عاق. هافأه

 قم هدم ا.اع و رام اع ماعم اعود هاف و قواقع هاو او ده و اهله

 ه6 هدم اء او و اواو واو هو دو ناو هاه واو وه هاو ده واو هاه وأه

 ه6 م 6.6. وامه واو هو اواو ده و دو اه هاو دوه هاه ههه

 م6 م دم 6 م ماو و هو هاه او ده و واوا. هه او هو اعاق هو هامه

 هم مه م دم ا. ةءاماو واو هاهو او و واف واو هاه هاف دعاق اه ةافأاه

 نه 6 دهم د مءاعادع هع ع م دمهم هاو دعاه واو هاو هاو او واه ههه

 مف هدم انام اف هم امام وه م او ده دما. هاو واو هد واو اق ده هاهو

 مهم هدف ادم ام ماهم م وم و هع عام اه واواو و دهاه اه هاهو

 مقعده عنان. ادمن معن هاف دقاق واو و اواو وده اوأ اه هاهو

 هاف اهو اع ده او و هو هاو هام اة. مهاقفو اه دو و ده دو دو واوا عاهاه

 م6 هدم اقعد هام او اهو و وهف اه واه ده هاو و وأو. هع اعاق همه

 هم مه اه م دعاه ام هاه اواو هده داو اواو واو و و هدو واه د. هاف دهام

 هم مام م هو م اوف دو او له واو وامه ع ءاقاو اوف هو هاو اه هو

 م6 مام 6 6م م ماو او ا. و اه و واو هع هاو هاو و دقاق هاه اهو

 ه6 ه6 6م و دوم دوام هم اواو و و عهده واواو هاه هاه اهدافه

 هه 6مم م ا. .ء يو دو هواه واو هو هاف ده و هو هواه ده هاف اقاعأه

 همه قد هنو دو ده هدو عاق م هو ماو 6 هاه ده و ده دو واه هدة اهاهأاه
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 همقر باتكلا مسا

 نضال 0 يي يومألا سابعلا يبأ ةخيشم

 نار 0 ا ع ع يطبلا نبا ةخيشم

 نال 0 ا ل يزيمجلا نبا ةخيشم

 قلل ا دارزلا نبا ةخيشم

 نويل 00 0 0 ا يزاريشلا نبا ةخيشم

 نيني 0 ا ل ع ع راتحيملا نبا ةخيشم

 نال 0 ع ع ساحنلا نبا ةخيشم

 نيالا 0 ل ع ع ناردب نبا ةخيشم

 نتا 0 ا ع ىحلاصلا مامت نبا ةخيشم

 قلل 0 ا ع يرازفلا عابس نبا ةخيشم

 ناز ل ع ىسدقملا دعس نبا ةخيشم

 نال ا ' .... ناذاش نبا ةخيشم

 نضل 0 ا ل دادش نبا ةخيشم

 انضمت تضل ا ا مئادلادبع نبا ةخيشم

 نيرا 00 0 ا ا مئادلادبع نبا ةخيشم

 نيا ا ركاسع نبا ةخيشم

 ناقل 0 0 عورزم نبا ةخيشم

 نانو ا موتكم نبا ةخيشم

 نير 0 ا ا ع ع ع ةمعن نبأ ةخيشم

 نالوا 00 فسوي نبا ةخيشم

 نامل 0 0 ل ل ينارحلا ةخيشم

 اناا ا يرونيدلا ةخيشم

 نايل 00 يزارلا ةخيشم

 نوال ا يراجنسلا ةخيشم

 نيل ا يدرورهسلا ةخيشم

 نايل ل ع ع ع ع يبطاشلا ةخيشم

 ناار 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ا يماحشلا ةخيشم



 0 ا ع ع ع ع ع ع ع ع يلازربلا مجعم

 0 يناربطلل ريغصلا مجعملا

 0 ريبكلا مجعملا

 0 ع 0 ع :  « + + ع ع6 حالصلا نبال ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم

 0 ةباحصلا ةفرعم

 0 هايارسو هثوعبو 6 هللا لوسر يزاغم
 200 قالخألا مراكم

 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ىسدقملل دمحأ مامإلا مالك نم

 0 ع * 2 2 « + 2 + + + 2 ىسدقملل دمحأ مامإللا تاقفاوم نم

 0 ركاسع نبال نايتفلا حداممو نابشلا بقانم

 0 ينادربلل تامانملا



 00 يسدقملل ةسمخلا ةمئثألا تاقفاوم

 ... يسدقملا لضفلا يبأل ةتسلا ةمئألل ةيلاعلا تاقفاوملا

 هللة ممم مة مة ممم مم ء ممم مة ممم ممم ةمبف أطوملا

 0 كلام ىلاوع

 0 كلام ىلاوع تادايز

 0 كلام بئارغ

 000 ع ع يسدقملل صاصتقالاو فقوملا

 0 خوسنملاو خسانلا

 0 ع ع ع ركاسع نبال هيبشتلا ىفن

 0 بلاطملا ةياغو يلاعملا ةياهن

 0 يبرحلل ايادهلا

 0 ايندلا يبأ نبال لمعلاب قثوتلاو لجولا

 0 ايندلا يبأ نبال نيقيلا

 د؟بكك

 ه6 0606 هو وو هدة د ةهاقو قاعه



 ل اي ير اير يس ايل اير كارل يل ار ب تو رو كرو تو تو نط نط نط ني

 ءارعشلا سرهف 6

 58 يشرقلا دمحم نب ميركلا دبع 74 يناوسألا دمحأ نب ميهاربإ

 47 مامت نب دمحأ نب هللا دبع 7 ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ

 ١5 يبرغملا ريزولا نيسحلا نب يلع ٠١ يواخسلا نسحلا وبأ

 ١9 نيسحلا نب سراف ٠١١ شادخ نب ركب وبأ

 4 قدزرفلا "م8 0175 ديرد نب ركب وبأ

 ١7 ميهاربإ نب دمحم ١١ ةفيذح وبأ

 77 ىلبنحلا رهاطلا ىبأ نب دمحم ؟١ 214 ىفلسلا رهاط وبأ

 8 يديمحلا رصن ىبأ نب دمحم 8# ساون وبأ

 45 ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم ه سابعلا وبأ لذعملا نب دمحأ

 "8 ثراحلا نب دمحم | «*< ثعشألا وبأ يلجعلا مادقملا نب دمحأ

 415 هللادبع وبأ دعس نب دمحم 79 ىميمتلا رمع نب دمحأ

 ال 218 يروصلا يلع نب دمحم 7 74 ىيحي نب دمحأ

 4١ ملعملا نب يلع نب دمحم " ديزي نب ليعامسإ

 ٠١ يرهوجلا ةمادق نب دمحم 4 ءارعشلا ضعب

 ال 2.5 دربملا ديزي نب دمحم ١5 يمهرجلا

 94 قارولا نسحلا نب دومحم "8 يولعلا دمحم نب نسحلا

 41 ءانثلا وبأ ناميلس نب دومحم ١" ىلبشلا

 "5 يراصنألا رضخلا نب رصن ١ يماحشلا دمحم نب رهاط

 2*١ ابطابط نب دمحم نب ىيحي ١ يثيدحلا نابهو نب سيفنلا نب ميحرلادبع

 4" يراصنألا نسحملادبع نب زيزعلا دبع

 كالا



4 0 0 8 
 و ا 0 و ا ا ل ا ب ل ل

 ءامسألا بسح 1

 ال2
 وبأ ةقدص نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ

 71/8 يمرخملا قاحسإ

 يفهكلا قاحسإ وبأ ركب يبأ نب ميهاربإ
 ١:4

 ؟ها/ يمامحلا يبعزلا ركب يبأ نب ميهاربإ

 قاحسإ وبأ ميهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإ
 فض يلمتسملا

 وبأ ناورم نب ناميلس نب دمحأ نب ميهاربإ
 49 يلعبلا قاحسإ

 يبرحلا قاحسإ وبأ قاحسإ نب ميهاربإ
 ؟95 ظفاحلا

 يجردلا قاحسإ وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ
 ل

 الدنا يعوشخلا تاكرب ني ميهاربإ

 ١64 يقشمدلا هللادبع نب ليلخ نب ميهاربإ

 لابحلا قاحسإ وبأ ديعس نب ميهاربإ
 5914 ظفاحلا

 4 قاحسإ وبأ ىبلحلا

 وبأ يشرقلا دشار نب مئادلادبع نب ميهاربإ
 "144 قاحسإ

 نبا قاحسإ وبأ نمحرلادبع نب ميهاربإ
 5١” يزاريشلا

 وبأ ميهاربإ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ
 ١١ه ىقشمدلا يرازفلا قاحسإ

 يسدقملا حون نب نمحرلادبع نب ميهاربإ
 مهر _ "هال

 قاحسإ وبأ دشار نب ميركلادبع نب ميهاربإ

 ١5 ىشرقلا

 9ا/ يدعسلا هللادبع نب ميهاربإ

 وبأ هلوق ذيشرخ نب هللادبع نب ميهاربإ
 678 ىنامركلا قاحسإ

 ملسم وبأ ملسم نب هللادبع نب ميهاربإ
 ه٠٠ ىشكلا

 58٠١ يرغشاكلا فسوي نب نامثع نب ميهاربإ

 يطساولا قاحسإ وبأ يلع نب ميهاربإ

 ١١6 ىحلاصلا

 7كم



 ٠٠7 يبوبحلا يلع نب ميهاربإ

 409 ريصنلا نب يلع نب ميهاربإ

 قاحسإ وبأ دمحم نب يلع نب ميهاربإ
 551١ يراصنألا رجاتلا

 قاحسإ وبأ فسوي نب يلع نب ميهاربإ

 "ال5 يزاريشلا يدابأ زوريفلا

 قاحسإ وبأ رضم نب رمع نب ميهاربإ
 8١ يطساولا

 بتاكلا قاحسإ وبأ رشجم نب ميهاربإ
 دف

 يرهزألا قاحسإ وبأ دمحم نب ميهاربإ

 ١45 ينيفيرصلا

 لافقلا نايطلا قاحسإ وبأ دمحم نب ميهاربإ

 078 يناهبصألا

 45٠ يليقعلا قاحسإ وبأ دمحم نب ميهاربإ

 قاحسإ وبأ ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 هه يربطلا

 قاحسإ وبأ دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ

 596 يناولا

 قاحسإ وبأ نايفس نب دمحم نب ميهاربإ

 ٠5١8 يروباسينلا

 هللادبع وبأ ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ

 57١" يكتعلا هيوطقب

 ردبلا وبأ روصنم نب دمحم نب ميهاربإ

 5١4 يخركلا

 قاحسإ وبأ ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ
 47/8 يروباسينلا

 وبأ ريخلا نب ملاس نب دومحم نب ميهاربإ
 44 قاحسإ

 او يرييبلإلا دوعسم نب ميهاربإ

 يدادغبلا قاحسإ وبأ هللا ةبه نب ميهاربإ

 1١" ىجزألا

 دابع نب دمحم نب ىيحي نب ميهاربإ
 ١١9 ىنيدملا

 دمصلادبع نب ميهاربإ نب قاحسإ وبأ
 987” ىمشاهلا

 سابعلا وبأ ضيبألا دمحم نب ضيبألا

 77/8 ىشرقلا

 ١56 لذعملا نبا دمحأ

 "545 لضفلا وبأ تارفلا دمحأ

 54 ركب

 555 يكلا سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ

 ركب وبأ يليعامسإلا ميهاربإ نب دمحأ
54> 

 فرش ءايض نب عابس نب ميهاربإ نب دمحأ
 ١5١ يردبلا يرازفلا سابعلا وبأ نيدلا

 زازبلا ركب وبأ ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ

 يل

 يبأ خيشلا نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأ

 سابعلا وبأ رمع نب ميهاربإ نب دمحأ
 ”2ِ ىطساولا

 نسحلا وبأ سارف نب ميهاربإ نب دمحأ
 75 ىكملا ىسقبعلا

 وبأ دمحأ نب ىسوم نب ميهاربإ نب دمحأ
 8١ سمش ىبأ نبا «ئرقملا دعس

 نمح رلادبع نب هللادبع ءافولا يبأ نب دمحأ

 457 يدادغبلا حتفلا وبأ

 /أ54



 كاك يريدلا سابعلا

 ه714 ىسدقملا سابعلا

 كي

 ه9 راجحلا

 ينييارفسإلا دماح وبأ رهاط يبأ نب دمحأ

 مها

 81 ىفوصلا سابعلا وبأ كرتلا

 87 غابصلا دمحأ نب رصن يبأ نب دمحأ

 زارخلا يلع وبأ يلع نب دمحأ نب دمحأ

 همك

 5١14 ىناذمهلا ىلاعملا وبأ قاحسإ نب دمحأ

 م١ يدنواهنلا قاحسإ نب دمحأ

 رفعج وبأ لولهبلا نب قاحسإ نب دمحأ

 ه89 ىضاقلا

 ٠١54 ىبيطلا باخين نب قاحسإ نب دمحأ

 ٠١54 ىمهسلا ةفذح وبأ ليعامسإ نب دمحأ

 هو6 ىدهلا وبأ باّبجلا

 5784 يزجسلا دماح وبأ مرصأ نب دمحأ

 ىلوقاعلا سابعلا وبأ نسحلا نب دمحأ

 ْ فيكي

 ٠١8 يريحلا ركب وبأ نسحلا نب دمحأ

 دماح وبأ يرهزألا نسحلا نب دمحأ

 71 يروباسينلا

 رهاط وبأ دمحأ نب نسحلا نب دمحأ

 "414 ينالقابلا

 سابعلا وبأ رادنب نب نسحلا نب دمحأ

 ٠٠6 يزارلا

 لضفلا وبأ نوريخ نب نسحلا نب دمحأ

36 

 177 شير نب نسحلا نب دمحأ

 رصن وبأ راسكلا نب نيسحلا نب دمحأ

 77 يرونيدلا

 ركب وبأ يلع نب نيسحلا نب دمحأ

 884 يقهيبلا يدرج ورسخلا

 نب دمحأ نب دمحم ففيسلا نب دمحأ

 ىحلاصلا ىسدقملا ةمادق نب رمع

 ْ ْ حب

 دهازلا سراوفلا سابعلا وبأ ابنطلا نب دمحأ

 6١

 "49 يريعشلا لضفلا نب دمحأ

 115 ةيوكمس نب لضفلا نب دمحأ

 544 يتاعقرملا دعس نب كرابملا نب دمحأ

 سابعلا وبأ هللادبع بحملا نب دمحأ

 44١ يحلاصلا

 5١19 ركب وبأ نسوس نب رفظملا نب دمحأ

 سابعلا وبأ يلع نب جرفملا نب دمحأ
 "و4 يومألا

 ا



 85 ثعشألا وبأ يلجعلا مادقملا نب دمحأ

 نسحلا نب نيسحلا نب برقملا نب دمحأ
 544 يخركلا ركب وبأ

 ٠ه لاقبلا رادنب نب دمحأ

 65١ لمعتسملا نامينب نب دمحأ

 ركب وبأ نادمح نب رفعج نب دمحأ

 ١5١ يعيطقلا

 195 نوئسح نب دمحأ

 ىشمعألا دماح وبأ نودمح نب دمحأ

3 ْ 

 نب دومح نب رمع نب دومح نب دمحأ
 ينئاطبلا ينارحلا سابعلا وبأ لماه

 ْ ْ 14١

 يمرخملا سابعلا وبأ هيوجنز نب دمحأ
 ْ ؟544 ناطقلا

 88 لضفلا وبأ ينهيملا ديعس نب دمحأ

 844 يلبنحلا سابعلا وبأ ةمالس نب دمحأ

 7١4 هيقفلا داجنلا ركب وبأ ناملس نب دمحأ

 مث ينو زرألا ملاس نب ناملس نب دمحأ

 6147 يحلاصلا

 سابعلا وبأ ناورم نبا ناميلس نب دمحأ

 ١8 يكبلعبلا

 674 ينادابعلا ركب وبأ ناميلس نب دمحأ

 يلمرلا نمؤملادبع وبأ نابيش نب دمحأ
 ْ فك

 سابعلا وبأ بلغت نب نابيش نب دمحأ
 5١4 ينابيشلا

 ١" ينهيملا رهاط نب دمحأ

 رصن وبأ قوط نب يقابلادبع نب دمحأ
 نك ن يلصوملا

 8٠" رابجلادبع نب دمحأ

 سابعلا وبأ ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ

 ١55 ىسدقملا

 "2 ساوقلا يدخرصلا

 يناولا ركب يبأ نب نمحرلادبع نب دمحأ
 0364 نيدلا باهش ءارفلا

 وبا فسوي نب نمحرلادبع نب دمحأ

 6١م ىلعبلا سابعلا

 نا يروباسينلا نسحلا

 وبأ لضفلا يبأ نب دمصلادبع نب دمحأ

 <"23_<ثظثؤ؛و)]غش يجروغلا ركب

 ١ ةا/ بتاكلا

 شوا ىنارسجايلا ىلاعملا

 نيسحلا ونبأ فسوي نب رداقلادبع نب دمجأ

04 

:1 

 ٠4 ظفاحلا ميعن وبأ هللادبع نب دمحأ

 يبأ هللا دبع نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ

 94 ىشرقلا سابعلا

 6 ىسدقملا

 ىلع وبأ جالجللا نب هللادبع نب دمحأ

 مع يدنكلا

 زعملا وبأ ارشداك نب هللادبع نب دمحأ

 8١

 اال ا



 نذؤملا حلاص وبأ كلملادبع نب دمحأ

 ا

 وبأ ديدحلا يبأ نب دحاولادبع نب دمحأ

 1١" ىملسلا نسحلا

 49 بيطخلا ركب وبأ ىلع نب دمحأ

 485 14484 ىعاركلا

 718 ىئيثرطلا

 9١" بيطخلا

 يفوصلا يليجلا ريبزلا نب يلع نب دمحأ

65 

 817 ىلصوملا ىميمتلا ىلعي وبأ ىسيع

 الحا ئرقملا

 57 يزاريشلا فلخ نب ىلع نب دمحأ

 74 مشاه نب :ىلع نب دمحأ

 ١517 ىقشمدلا فسوي نب ىلع نب دمحأ

 71/8 جيرسلا

0 

 ١١8 ينيدملا رهاطلا وبأ ورمع نب دمحأ

 ظفاحلا زازبلا ركب وبأ ورمع نب دمحأ

16 

24 

 يسدقملا ركب يبأ نب ريمع نب دمحأ

 فضي

 يسدقملا نيدلا قفوم نب ىسيع نب دمحأ
) 

 ١58 يدبعلا سابعلا وبأ ناليغ نب دمحأ

 وبأ فافخلا نسحلا وبأ دمحم نب دمحأ

 5968 يرطنقلا نيسحلا

 45١ يركبلا سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ

 ثاهلدلا سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ

 5١8 يرذعلا

 ١٠ يربطلا سايعلا وبأ دمحم نب دمحأ

 7717 يبيصنلا سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ

 بابجلا لضفلا وبأ دمحم نب دمحأ

 484 يميمتلا

 يدغاكلا رفظملا وبأ دمحم نب دمحأ

 نخل

 ٠١١ يواحطلا رفعج وبأ دمحم نب دمحأ

 نابزرملا رفعج وبأ دمحم نب دمحأ

 196 14954 يرهبألا

 "ال9 ينادربلا يلع وبأ دمحم نب دمحأ

 ها/* يبحرلا يلع وبأ دمحم نب دمحأ

 نيسحلا وبأ فاخلا دمحم نب دمحأ

 598 يرطنقلا

 ١617 مراكملا وبأ نابللا دمحم نب دمحأ

 ميهاربإ وبأ ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ
 5177 يلبنحلا يسدقملا

 سابعلا وبأ ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ
 ١737 يلبنحلا

 ركب وبأ مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ

 هك يتشدلا

 ففي



 ممجعل ١ نب بلاط ىبأ نب دمحم نب دمحأ

 ١6٠ ركب وبأ

 "ه8 ىشيرشلا يركبلا

 دادحلا حتفلا وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ

53> 

 يرشبلا دماحوبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 فين يورهلا

 516 حجيفلاب ديشر

 6٠١٠4 ىطورشلا ىحلاصلا

 مه ىفلسلا رهاط

 وبأ ينسلا نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ

 777 ظفاحلا مامإلا يرونيدلا ركب

 ١4 راطعلا ىكملا ىسقبعلا

 5١٠١ ١١" ظفاحلا

 ىرصص نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ

 48 ىبلغتلا سابعلا وبأ

 ١4 يذابالكلا ىكزاينلا رصن

 يرصملا ١١

 ه٠“ ىعفاشلا

 "م4 يزوجلا

 487 يفارقلا سابعلا وبأ يومرألا

 انذين دادحلا رضخ نب دمحم نب دمحأ

 585 ةمالعلا سابعلا
 وبأ فالعلا تسود نب دمحم نب دمحأ

 5785 "584 اداد دعس

 558 ركب وبأ هيوجنز نب دمحم نب دمحأ

 ناطقلا لهس وبأ دايز نب دمحم نب دمحأ

 ١15

 وبأ ىرصص نب ملاس نب دمحم نب دمحأ

 ه54١ سابعلا

 447” عاجش نب يلع نب دمحم نب دمحأ

 5223: ىنابنللا

 6: ىفنحلا سابعلا

 ١" يناقربلاب فورعملا

 نيسحلا وبأ ةاشذاف نب دمحم نب دمحأ

 ١6١

 ا/اب؟



 ا يسوطلا ٠

 ١

 يزاريشلا نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ

 ١417 يلاعملا وبأ

 ب نب دمحم نب دمحأ

 تلصلا نب

 ١84 رازبلا ىيحي

 حي يفقثلا دمحأ نب دومحم نب دمحأ

 ىكلاملا يرونيدلا ركب وبأ ناورم نب دمحأ

74 ْ 

 ١١7 يربنزلا دوعسم نب دمحأ

 *٠١ يخلبلا ناحلم نب دمحأ

 8114 يبرغملا ركب وبأ روصنم نب دمحأ

 ١58 يرصبلا ىسوم نب دمحأ

 وبأ كروف نب ةيودرم نب ىسوم نب دمحأ
 5148 يناهبصألا ظفاحلا ركب

 819 فيظن نب دمحأ

 دمحم وبأ رباج نب ىيحي نب دمحأ
 ه145 يرذالبلا

 سابعلا وبأ ةلودلا ينس نب ىيحي نب دمحأ

 كك

 ينابيشلا سابعلا وبأ بلعث ىيحي نب دمحأ
1345 

 475 يناتسراملا بوقعي نب دمحأ

 ١94 دالخ نب فسوي نب دمحأ

 "146 يبضلا سابعلا وبأ سنوي نب دمحأ

 ركب وبأ ناذاش نب ميهاربإ نب قاحسإ
 14ه يسرافلا

 نب قاحسإ

 ١66 يربذلا ميهاربإ نب قاحسإ

 رفظم نب قاحسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ
 517/7 ءيرقملا يريزولا دمحم وبأ

 هم "ريس نب ميهاربإ نب قاحسإ

 ميهاربإ نب ركب يبأ نب
 ١6 يدسألا ساحنلا

 ه٠ يدادقملا ادفلا

 و0 يبرحلا نسحلا نب قاحسإ

 "687 يوسفلا بوقعي
 يروغاشلا ادفلا وبأ ناخرط نب قاحسإ

 ا١مه؟

"515 

 ىلعي وبأ ينوباصلا نمح

 دمحم وبأ قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ

 61١4 يفنحلا يدمآلا

 يشرقلا ديعس وبأ يدسألا ىسوم نب دسأ
 1م

 رخفلا وبأ حور نب ديعس نب دعسأ
 8*5 يناهبصألا

 4714 يلجعلا حوتفلا وبأ دومحم نب دعسأ

 479 لامكلا نب دمحم ةنبا ءامسأ

 ةدنم نب نايفس نب ميهاربإ تنب ءامسأ

1 

 مأ ىرصص نب ملاس نب دمحم تنب ءامسأ
 "951 دمحم

 , ليعامسإ

 نب ليعامسإ

 ىخوتتلا دمحم وبأ

 عءها/ يجردلا ميه اربإ نب

 0 ايان

 0و



 ه5

 ندي

 فلي يدادغبلا ٠ تاك 5 وبأ

 404 يتقهيبلا يلع وبأ دمحأ نب ليعامسإ

 لضفلا وبأ نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ
 ١7١ يقارعلا

 سابعلا وبأ لاكيم نب دمحأ نب ليعامسإ

 هع

 نب ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ
 ىكلاملا هيقفلا يدزألا ديز نب دامح

 1 كب

 | وبأ نب يلع نب ليعامسإ نب ليعامسإ
 14١” نيلسوج ادفلا

 548 دمحم وبأ يبطخلا نب ليعامسإ

 ١84١ قارولا سابعلا نب ليعامسإ

 ١١7 ديشخألا نب لضفلا نب ليعامسإ

 537 يصوقلا دمحم وبأ دماح نب ليعامسإ

 517 نيساي نب حلاص نب ليعامسإ
 رهاطلا وبأ دمحأ نب رفظ نب ليعامسإ

 ١هك يسلبانلا

 ١78 يحلاصلا نمحرلادبع نب ليعامسإ

 ١5١ نوزع نب يوقلادبع نب ليعامسإ
 يطامنألا رهاطلا وبأ هللادبع نب ليعامسإ

 نفض

 476 يدبعلا رشب وبأ هللادبع نب ليعامسإ
 سابعلا وبأ لاكيم نب هللادبع نب ليعامسإ

 هالا/

 يشرقلا ادفلا وبأ نامثع نب ليعامسإ

 447 ىفتحلا

 يمامحلا مساقلا وبأ يلع نب ليعامسإ

 امك

 لضفلا وبأ ميهاربإ نب يلع نب ليعامسإ
 4١" يطورشلا يوزنجلا

 دمحم وبأ نيكباب نب يلع نب ليعامسإ

 ادفلا وبأ لضفلا يبأ نبا رمع نب ليعامسإ

 "69 ىملسلا بوقعي وبأ ةبيتق نب ليعامسإ

 ١4١ يميتلا لضفلا 0 دمحم نب ليعامسإ

 مساقلا وبأ لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ

 784 ةنسلا ماوق يناهبصألا يميتلا

 ادفلا وبأ دمحأ نب هللا رصن نب ليعامسإ

6١ 

 لايحا

 يبوبحملا ميهاربإ وبأ لاني نب ليعامسإ
 يزورملا 77١8 - 775

 دمحأ نب موتكم نب فسوي نب ليعامسإ

 يقشمدلا يديوسلا يسيقلا ادفلا وبأ

 5١ نيدلا ردص

 فمن



 رعيشلا قاحسإ وبأ سنوي نب ليعامسإ

3 

 وبأ قيلُعلا نب زعألا نب لئاضف نب زعألا

 44 رصن

 الا/ ىلبشلا هللادبع نب شقآ

 مأ دينجلا نب دحاولادبع تنب نمحرلا ةمأ

 وبأ دمحم نب تاداعسلا يبأ نب بجنألا

 هم41/ ىناوضرلا نيكتشونأ

 وبأ ةمعن نب دمحم نب ةمعن نب بويأ

 ؟ها/ ىسدقملا ربصلا

 ا( -ب- ل
 ١١ غياصلا هيوزع نب نيكتخب

 ١٠

 ٠٠١ يدسألا يلع وبأ ىسوم نب رشب

 :رسحلا وبأ يمورلا هللادبع نب ىرشب

 "همم ىنتافلا

 هع يدنهلا ريخلا وبأ هللادبع نب ريشب

 4٠ دلخم نب يقب

 دمصلادبع نب ميهاريإ نب قاحسإ وبأ

 47 يمشاهلا

 مل يزاغلا

 مساقلا يبأ نب مالسلادبع نب مساقلا وبأ

 "548 لدعملا

 ٠١١ ىميدعلا ديعس وبأ هللادبع نب سربيب

 55 لضفلا مأ ةيمثرهلا دمصلادبع تنب يبيب

 ا( -2-
 511١ ةينابهولا بتع مأ هللادبع تنب يّئجت

 بلاط وبأ بلاط يبأ نب ركب يبأ نب مامت

 4147 يدنجلا يقشمدلا يرورسلا

 ١١ يزارلا مساقلا وبأ دمحم نب مامت

 وبأ سابعلا يبأ نب ديعس يبأ نبا ميمت

 : 7147 يناجرجلا مساقلا
 74 لاقبلا يلاعملا وبأ رادنب نب تباث
 وبأ يدنخلا ركب يبأ نب دمحم نب تباث

 ١76 يناهبصألا دمحم

 07١ يثيدحلا رفظملا وبأ دوعسم نب رماث

 ٠775 يرصملا ضيفلا وبأ نابوث

+ 
 ينادعملا مساقلا وبأ دماح نب رباج

 <1/* يناهبصألا

 يناهبصألا رهاط وبأ ليعامسإ نب عماج
 34١ هلابب فورعملا

 8٠١ يوغللا دمحم وبأ دمحأ نب رفعج

 نب ميركلادبع نب ديمح نيرفعج

 دعس نب لالب نب جزيد نب خوّرف

 47514 يراصنألا

 يفقثلا لضفلا وبأ دحاولادبع نب رفعج

1١1 

 الك



 ١١7 ىفقثلا دحاولادبع نب رفعج

 لضفلا وبأ هللا ةبه نب يلع نب رفعج

 ها“ ىكلاملا

 لضفلا وبأ يلمرلا دمحم نب رفعج

 ال"١ ىسنالقلا

 54 غئاصلا دمحم نب رفعج

 يدنراهنلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا

 نضمن يريراوقلا

 ا(
 608 ىسوطلا دمحم وبأ دمحأ نب بجاح

 ىميمتلا دمحم وبأ ةماسأ ىبأ نب ثراحلا

 1 ْ نا

 ٠١7 قاقدلا ةلبج نب نابح

 ٠4 ءيرقملا يلع وبأ دمحأ نبا نسحلا

 يلع وبأ رانيد نب ميهاربإ نب نسحلا
 486 غياصلا

 يدنقرمسلا دمحم وبأ دمحأ نب نسحلا

 :6ه

 يدلخملا دمحم وبأ دمحأ نب نسحلا

 55 يروباسينلا

 ١69 دادحلا دمحأ نب نسحلا

 ىلع وبأ ناملس نب دمحأ نب نسحلا

 ْ ٠١7 قاقدلا

 م٠ ناذاش نب دمحأ نب نسحلا

 وبأ ءاطع نب يلع نب دمحأ نب نسحلا
 ا يفنحلا دمحم

 يلع وبأ يقيلاوجلا نب قاحسإ نب نسحلا

88 

 دمحم وبأ بارضلا نب ليعامسإ نب نسحلا

 ,2”7ى]»يئ#

 يمتسرلا هللادبع وبأ سابعلا نب نسحلا

 بلح

 رهاط وبأ نسحلا نب سابعلا نب نسحلا

 561 ىميمتلا

 يلع وبأ يديبزلا نب كرابملا نب نسحلا

 نه

 578 شاقنلا ىلع وبأ ريشب نب نسحلا

 يلع وبأ لكوتملا نب رفعج نب نسحلا

 هاه

 للي

 5١ا/ دمحم

 سابعلا وبأ يوسنلا نايفس نب نسحلا

 ؟87* ىنابيشلا

 يعفاشلا يلع وبأ نمحرلادبع نب نسحلا

»2 

 ما ىضاقلا نمح رلادبع نب نسحلا

 "17ه ىشكارملا

 نب فسوي نب ميحرلادبع نب نسحلا
 57١ يردنكسالا دمحم وبأ ىليخملا

 وبأ مالسلادبع نب ميركلادبع نب نسحلا

 ففي



 لالخلا هللادبع وبأ كلملادبع نب نسحلا

 4٠٠ يرثألا

 1١ ةفرع نب نسحلا

 815 يزاوهألا يلع وبأ يلع نب نسحلا

 للحا يرهؤجلا دمحم وبأ يلع نب نسحلا

 ١١١

 يولعلا دمحم وبأ يلع نب نيسحلا

 89 ليلخ نب رمع نب نسحلا

 وبأ هوي نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا

 ؟١م لالخلا

 ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا

 /7 ١١

 046 يركبلا

 ١1 حابص نب ىيحي نب نسحلا

 <ي”3ع3

 يرغبلا دمحم وبأ دوعسم نبا نيسحلا

 م1 ةنسلا ىيحم

 4١ مساقلا وبأ هللا ةبه نب نيسحلا

 ١1 يلبرإلا هللادبع وبأ ميهاربإ نب نيسحلا

 نورك

 رافصلا هللادبع وبأ دمحا نب نيسحلا

 هللادبع وبأ ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا

 66 يلاعنلا

 هللادبع وبأ دهف نب دمحأ نب نيسحلا

 م67 يلصوملا يدزألا

 يلماحملا هللادبع وبأ ليعامسإ نب نيسحلا

 56 يبضلا

 يذينافلا دعس وبأ نيسحلا نب نيسحلا

 6١" يمشاهلا

 نب ىبحي نب دمحم نب كرابملا نب نيسحلا
 يدييبزلا يعبرلا هللادبع وبأ ملسم

 5١ يلبنحلا يرصبابلا

 دمحم وبأ ةرازف نب ميلس نب نيسحلا

 ا/ يفنحلا يرفكلا

 يعذربلا يلع وبأ ناوفص نب نيسحلا

 ففي

 4917 يلاعنلا هللادبع وبأ ةحلط نب نيسحلا

 ١97 يماحشلا يلع وبأ يلع نب نيسحلا

 897 يشخولا يلع وبأ يلع نب نيسحلا

 ”١8 يرسبلا نب يلع نب نيسحلا
 م١7 ءاسؤرلا سيئر نب يلع نب نيسحلا

 4417 يماطسبلا يلع وبأ ىسيع نب نيسحلا

 884 جارسلا هللادبع وبأ دمحم نب نيسحلا

 يذورملا ظفاحلا يلع وبأ دمحم نب نيسح

 ْ ضف

 556 هللادبع وبأ يكانفلا دمحم نب نيسحلا

 هللادبع وبأ ورسخ نب دمحم نب نيسحلا
 8١8 يخلبلا

 نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب نيسحلا
 ١146 هللادبع وبأ يناهبصألا دماح

 ”؟؟94 ناطقلا شايع نب ىيحي نب نيسحلا

 فحل



 - "544 العلا وبأ ةيولهس نب رمع نب دمح

 قدح

 ىلعي وبأ سراف نب دمحأ نب ةزمح

 هل ىملسلا

 يميمتلا ىلعي وبا يلع نب دسأ نب ةزمح

 ؟1/ بتاكلا يسنالقلا نبا

 بلاط وبأ ةزمح نب نسحلا نب ةزمح

 744 ىفوكلا
 ١8١ يمشاهلا رمع وبأ مساقلا نب ةزمح

 يبلهملا ىلعي وبأ زيزعلادبع نب ةزمح
 1 يروباسينلا

 ىحلاصلا دمحم وبأ هللادبع نب ةزمح

 لحد ىسدقملا

 يبلعثلا ىلعي وبأ هللا ةبه نب يلع نب ةزمح
 نك

 مساقلا وبأ قيتع نيب رمع نب ةزمح

 1١" يناردنكسإلا يراصنالا

 ال ىبقعلا دمحأ وبأ دمحم نب ةزمح

 8” ىمهسلا فسوي نب ةزمح

 559 ةدنم نب نايفس نب ميهاربإ تنب ءاريمح

 موال ىنابيشلا ىلع وبأ قاحسإ نب لبنح
 ١7١ ىفاصرلا ىلع وبأ هللادبع نب لبنح

 (_-ة-
 57١ ىسلبانلا ءاقبلا وبأ فسوي نب دلاخ

 عال .ىناورهنلا هللادبع يبأ تنب ةجيدخ

 بلاط وبأ سواط نب هللا ةبه نب رضخلا
 4” 5 ئرقملا

 ىسوم نب دوعسم نب كلملادبع نب فلخ
 8917 لاوكشب مساقلا وبأ

 ٠4 ءاجرلا يبأ نب ليلخ

 459 يغارملا ركب يبأ نب ليلخ

 79 ىقسوجلا دمحأ نب ليلخ

 كد

 تاكربلا وبأ بعالم نب دمحأ نب دواد

 نواح يدادغبلا

 يدرجورسخلا ناميلس وبأ نيسحلا نب دواد
 نكح

 نضل ىسدقملا ىلاعملا وبأ رمع نب دواد

 نضل ىناذمهلا هاشيرع نب دمحم .نب دواد

 ليعامسإ وبأ هذاشاف نب دمحم نب دواد
 1514 يناهبصألا

 وبأ رخافلا نب دحاولادبع نب رمعم نب دواد

 ١١ يشرقلا يناهبصألا حوتفلا

 ل يناتسجسلا دمحم وبأ دمحأ نب جلعد

 ١9١ يدارملا ناميلس نبا عيبرلا

 رازن وبأ يلع نب نسحلا نب ةعيبر
 58/7 هيقفلا ىمرضحلا ىناعنصلا

 ه917 ينادعملا مساقلا وبأ دماح نب ءاجر

 7817 ىميمتلا باهولادبع نب هللا قزر

 لجل يرقملا نسحلا وبأ فيظن نب اشر

 دن

 دجملا وبأ مئاغ نب رهاط يبأ نب رهاز

 1١< يناهبصألا يفقثلا

 و7 يسخرسلا يلع وبأ دمحأ نب رهاز
 85 يماحشلا مساقلا وبأ رهاظ نب رهاز

 هللادبع وبأ دمحأ نب دمحم نب ريبزلا

 "5. يريبزلا

 فخ



 5517 يزورملا ىبحي وبأ ىيحي نب ايركز
 ىيحي وبأ يبلعلا ناسح نب ىيحي نب ايركز

 ففي

 ءايحلا مأ رضاح نب دمحم تنب ةرهز

1 

 48١ يسخرسلا رصن وبأ يلع نب ريهز
 5144 يئاكبلا هللادبع دايز

 ا/9 يدنكلا مامإلا نميلا وبأ نسحلا نب ديز

 نب ملاس نب ميهاربإ نب ليعامسإ ةنبا بنيز
 4147 زيزعلا ةمأ بقلت يراصنألا زابخلا

 يرعشلا نسحلا نب نمحرلادبع ةنبا بنيز
 ١75 ديؤملا مأ ةيناجرجلا

 نب ميحرلادبع نب دمحأ تنب بنيز
 44 دمحم مأ يسدقملا دحاولادبع

 رمع نب دمحأ نب ليعامسإ تنب بنيز
 ه؟9 ةيسدقملا

 نب دحاولادبع نب نمحرلادبع تنب بنيز
 "548 لاله

 54١ تاحنلا رمع تنب بنيز

 477 رمع مأ سابع نب رمع تنب بنيز
 نب ميركلادبع نب دمحم تنب بنيز

 585 دمحم مأ يناتسرحلا نب دمصلادبع

 نب زيزعلادبع نب ىيحي تنب بنيز
 ١67 رمع مأ نيدلا زع مالسلادبع

 مئانغلا وبأ ىرصص نب نسحلا نب ملاس

266 

 ءاجرلا وبأ ىيحي نب قازرلادبع نب ملاس
 55 ىسدقملا

 يزازعلا نايطلا دمحم وبأ يلع نب ملاس

 لركن

 مى" 1

 589 يخركلا

 ىسلابلا دمحم نب ىلع تبن ءابطخلا تس

8 
 مأ يطساولا نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا تس

 55١ ةمطاف

 ١77 دمحم مأ يطساولا دمحأ نب ىلع

 نب ميركلادبع نب دمحم تنب ءارزولا تس

 6٠:86 دمحم مأ ىنيدراملا نامثع

 ١87 رصن نب نادعس

 جرفلا وبأ يفريصلا ءاجرلا يبأ نب ديعس
 415 ىناهبصألا

 وبأ انبلا نب دمحم نب دمحأ نب ديعس

 ١؟1/ يدادغبلا مساقلا

 87 يريحبلا

 روصنم وبأ نيساي نب دمحم نب ديعس

 6001 رافسلا

 7١ يريشقلا

 فو يجنلمل أ

 أى



 وبا رمع نب دمحا نب هزمح نب ناميلس

 ه7 ىسدقملا لضفلا
 "64 يومألا دواد وبأ حاجن نب ناميلس

 "14 (ساوقلا
 7 ينييارفسإلا جرفلا وبأ رشب نب لهس
 15غ يزاغلا هللادبع نب لهس

 ه7” يدرورهسلا نب ميحرلادبع تنب ةديس

 يكوكملا ىلوم دمحم وبأ هللادبع نب ابسيس
 ماآ١؟”؟_ هأ١

 رسيلا وبأ ميهاربإ نب ليعامسإ نب ركاش
 49 يخونتلا

 7١ه يراوسألا

 ه584 فوصلا سراوفلا وبأ رفعج نب عاجش

 تاكربلا وبأ رمع نب ركب يبأ نب نابعش
 ١5١ يلبرإلا

 ينارفعزلا نيدم وبأ ىيحي نب بيعش
 ١8 يناوريقلا

 487 يرصملا يلع وبأ يلع نب باهش
 ميظعلادبع نب نسحلا يبأ تنب هدهش

 ه6 ىنصحلا

 ه8 يربإلا جرفلا نب دمحأ تنب هدهش

 ١9" يورهلا العلا وبأ رايس نب دعاص
 ماب ىضاقلا العلا وبأ دمحم نب دعاص

 6٠05 يتبسلا رفظملا يبأ نب حلاص

 554 ىنابيشلا

 رضخلا نب يلع نب باهولادبع تنب ةيفص
 4944 ةزمح مأ ةيدسألا

 هو يرادقابلا

 خه

 نب دمحم لضفلا ىبأ ظفاحلا نب رهاط

 ١٠م يسدقملا ةعرز وبأ رهاط

 465٠ يزنجلا ددسملا نب رهاط

 78 يربطلا بيطلا وبأ هللادبع نب رهاط

 5٠١8 هيولهس نيسحلا وبأ دمحم نب رهاط

 نمحرلادبع وبأ يماحشلا دمحم نب رهاط
34 1 

 وبأ نيسح نب يلع نب دمحم نب دارط
 ١85 يبنيزلا بيقنلا سراوفلا

 ىحلاصلا بيطلا وبأ نيسحلا نب ةحلط

7 ْ 

 مساقلا وبأ رقصلا نب يلع نب ةحلط

 5٠١8 يناتكلا يدادغبلا

 486 يناردنكسإلا محش نب رفاظ

 ١١9 ىضرفلا دمحم وبأ ةعافر نب هللادبع

7/١ 



 دمحم نب روصنم نب دمحأ تنب ةشئاع
 ١ا/ ةيروباسينلا

 مأ ينارحلا ملسملا نب دمحم تنب ةشئاع

 5/87 دمحم

 يمصاعلا نيسحلا وبأ نسحلا نب مصاع

 فحل

 تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع

 ل

 ١58 يشايرلا لضفلا وبأ جرفلا نب سابع

 نب ينغلادبع نب مساقلا يبأ نب دحألادبع

 نيدلا فرش ينارحلا تاكربلا وبأ ةيميت

11 

 ٍِ . يفوصلا تقولا وبأ ىسيع نب لوألادبع

 يغارملا بارت وبأ فسوي نب يقابلادبع
7 ْ 

 وبأ يراوخلا دمحم نب دمحأ نب رابجلادبع
 65 دمحم

 "همه ناهدلا باهولادبع نب رابجلادبع

 59 - 58 يحارجلا دمحم نب رابجلادبع

 ىحلاصلا دمحم وبأ فلخ نب قحلادبع

 ْ 4.5١

 نب دمحأ نب قلاخلادبع نب قحلادبع
 586/8 نيسحلا وبأ رداقلادبع

 ىبرغملا دمحم وبأ ناميلس نب ديمحلادبع

 ْ 775 يبلحلا

 دمحم وبأ يلاعم نب ناميلس نب ديمحلادبع
 "ه١ يفنحلا

 دمحم وبأ نمحرلادبع نب ديمحلادبع

 وبأ فسوي نب يداهلادبع نب ديمحلادبع
 545 يسدقملا دمحم

 غئاصلا يلع نب روصنم نب ديمحلادبع
 لل

 488 يسينتلا ليعامسإ نب قلاخلادبع

 نب دمحم وبأ بجنألا نب قلاخلادبع
 5714 ينيدراملا ظفاحلا يربتشنلا رمعملا

 روصنم وبأ رهاط نب رهاز نب قلاخلادبع
 #47 - 75 يماحشلا

 وبأ ديعس نب مالسلادبع نب قلاخلادبع
 514١ يضاقلا يكبلعبلا دمحم

 وبأ مساقلا نب هللا ةبه نب قلاخلادبع

 "ا/ا/ رادنبلا يميرحلا دمحم

 ةفيلخ نب دمحأ نب يلع نبا نمحرلادبع
 4١ه يواجحلا نسحلا وبأ

 47568 زازقلا نمح رلادبع

 دمحم وبأ ءايض نب ميهاربإ نب نمحرلادبع
 ١47 يردنكسإلا

 يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ نب نمحرلادبع
 ١47 يسدقملادمحم وبأ رمع

 دمحم وبأ نسحلا يبأ نب نمحرلادبع
 00 ينارادلا

 دمحم وبأ مهفلا يبأ نب نمحرلادبع

 59 ينادليلا
 497 لدعلا ءافولا يبأ نب نمحرلادبع

 ١*٠ هللادبع وبأ يمرح يبأ نب نمحرلادبع
 دمحم وبأ دمحم يبأ نب نمحرلادبع

 ْ 57514 يرزمارقلا

 وبأ حيرش يبأ نب دمحأ نب نمحرلادبع
 55 دمحم

 فذ



 حجار نب هللادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع
 ١48 يسدقملا دمحم وبأ

 47١ كلملادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع

 نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلادبع
 دانحلا ىحلاصلا سنوي نب دمحأ

 ْ 447 يساومألا

 رهاط وبأ فسوي نب دمحأ نب نمحرلادبع
 1/١

 ركب وبأ نب قاحسإ نب نمحرلادبع
 هال” يقيلاوجلا

 وبأ ميهاربإ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع
 يبأب فورعملا يعفاشلا يسدقملا دمحم

 /4١17 ةماش

 وبأ دمحأ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع
 7140 يحلاصلا دمحم

 نب دمحأ نب ليعامسإ نب نمحرلادبع
 774 دمحم وبأ سوماجلا نبا ىسوم

 ١57 ءارفلا نب ليعامسإ نب نمحرلادبع

 859 نادبع نب رضخلا نب نمحرلادبع

 478 يمشاهلا ركب وبأ مساقلا نب نمحرلادبع
 يمشاهلا ركب وبأ مساقلا نب نمحرلادبع

 قي

 دمحم وبأ نسحلا نب دمح نب نمحرلادبع
 ١" - ٠1 دهازلا ينودلا

 #51 دمحم وبأ شارخ نب نمحرلادبع
 دمحم وبأ ىيحي نب ملاس نب نمحرلادبع

 497 يرابنألا

 55 يميمتلا يفنحلا ناطلس نب نمحرلادبع

 نب دمحم نب قلاخلادبع نب نمحرلاديع
 "8*9 دمحم وبأ يرس

 5514 غئاصلا نب زيزعلادبع نب نمحرلادبع
 هالا ىفوصلا فيطللادبع نب نمح رلادبع

 نب نمحرلادبع نب هللادبع نب نمحرلادبع
 هةر يريحبلا ركب وبأ دمحم

 077 يوارفصلا

 ةمالس نب دحاولادبع نب نمحرلادبع

 دمحم وبأ يلولادبع نب نمحرلادبع
 م9 ىنادليلا

 وبأ هللادبع نب هللا ديبع نب نمحرلادبع

 خيشلا رصن يبأ نب نامثع نب نمحرلادبع

 555 ىقشمدلا ىميمتلا فيفعلا

 يقرخلا دمحم وبأ يلع نب نمحرلادبع

 474 ىمخللا

 وبأ عانم نب نيسح نب يلع نب نمحرلادبع

 ىسوم نب دمحم نب يلع نب نمحرلادبع
 ١6١ ىكزملا يروباسينلا رصن وبأ

6" 

 ١١ 7/ ساحنلا رمع نب نمح رلادبع

 ةعرز وبأ ظفاحلا ورمع نب نمحرلادبع

 4" ىقشمدلا

 تاداعسلا وبأ دمحم نب نمحرلادبع

 نيدلا رخف يكبلعبلا دمحم نب نمحرلادبع
 كل

 الما



 م٠ يثراحلا

 8:9 ىناوكذلا

 47 ىحلاصلا
 ةمادق نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبع

 77 جرفلا وبأ

 5٠ يدوادلا نيسحلا

 485١ ىكزملا

 ىسيع وبأ دايز نب دمحم نب نمحرلادبع
35 

 دمحم وبأ دايز نب دمحم نب نمحرلادبع

 ١ا/ه ىبراحملا

 ١55 ىحلاصلا دمحم وبأ يداهلادبع

 771 دمحم وبأ ىبيصنلا رهاقلادبع

 *١١

 وبأ باهولادبع نب مجن نب نمحرلادبع
 5١١ يلبتحلا جرفلا

 دمحم وبأ ديبع نب رصن نب نمحرلادبع
 ١074 ىفنحلا

 وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ نب ميحرلادبع
 انف يخونتلا دمحم

 يراخبلا ايركز وبأ دمحأ نب ميحرلادبع

 لك

 يرانقلا بئاتك نب دمحأ نب ميحرلادبع
4 

 دمحم وبأ زيزم نب سيردإ نب ميحرلادبع
1 

 رصن وبأ نابهو نب سيفنلا نب ميحرلادبع

4 

 يدادغبلا رصن وبأ قلاخلادبع نب ميحرلادبع
 ١

 نسحلا وبأ نمحرلادبع نب ميحرلادبع
 "ه8 ىرعشلا

 وبأ يناعمسلا نب ميركلادبع نب ميحرلادبع
 ٠٠١ رفظملا

 نب ميحرلادبع نب هللادبع نب ميحرلادبع
 ؟144 ديعس وبأ ىقربلا

 ماغرض نب نسحملادبع نب ميحرلادبع

 "وه رصن وبأ هللا ةبه

 75١ يفوكلا يومرألا

 وبأ ليفطلا نب فسوي نب ميحرلادبع
 مه مساقلا

 لضفلا وبأ ملعلا نب فسوي نب ميحرلادبع

51 

 كك



 فض

 نب يلع نب باهولادبع نب قازرلادبع
 1496 لئاضفلا وبأ ةنيكس

 بيطلا وبأ ةمش نب رمع نب قازرلادبع
 ط1

 455 يروباسينلا يسبطلا نساحملا

 "517 راجنلا ملسملا نب رصن نب قازرلادبع

 574 حتفلا وبأ نامعنلا نب ديشرلادبع

 لضفلا وبأ يرهادلا هللادبع نب مالسلادبع

 ه88 زارخلا فافخلا

 يربنعلا لشهن وبأ دمحأ نب دمصلادبع

 "هم

 نش

 ه57 ليكولا

 ٠١5 يطيبقلا
 وبأ اقاب نب رمع نب دمحأ نب زيزعلادبع

 ٠77 يدادغبلا ركب

 دمحم وبأ زيزم نب سيردإ نب زيزعلادبع

 نب ليعامسإ نب نسحلا نب زيزعلادبع
 1١514 بارضلا

 477” ىعوشخلا دمحم وبأ تاكرب نب زيزعلادبع

 م١0 ئرقملا فلد نب زيزعلادبع

 ألا ىملسلا دمحم

 41” ينارحلا معنملادبع نب زيزعلادبع

 4/85 راقنلا معنملادبع نب زيزعلادبع

 لضفلا يبأ باهولادبع نب زيزعلادبع
 85 ىباطرفكلا

 يلبرإلا رهاط يبأ نب نامثع نب زيزعلادبع
8 

 دمحم وبأ ركب يبأ نب رمع نب زيزعلادبع

 نبا تاكربلا وبأ دمحم نب زيزعلادبع

 4144 ىطيبقلا

 رصن وبأ ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلادبع

 5714 ىقايرتلا

10 

 ةعامج نب نيدلا زع دمحم نب زيزعلادبع
 ١1م

 فو يذبانجلا دمحم

 31١١" ظفاحلا يرذنملا

 وبأ رفاغلادبع نب دمحم نب رفاغلادبع
 "58: يسرافلا نيسحلا

 ٠*5 بدؤملا

 ١54 يرصملا

 ١57 نينب نب ناميلس نب ىنغلادبع

 نب ليعامسإ نب رهاط نب ينغلادبع
 ١٠١١ ىنارفعزلا

 و



 دمحم وبأ ةودقلا حلاص يبأ نب رداقلادبع

 560 يليجلا

 كلملا نب زيزعلادبع نب رداقلادبع
 بويأ نب ركب يبأ نب ىسيع نب مظعملا
 ؟76 دمحم وبأ

 ظفاحلا دمحم وبأ هللادبع نب رداقلادبع

 45١ يواهرلا دهازلا

 بلاط وبأ فسوي نب دمحم نب رداقلادبع
 5٠١ يفسويلا

 دمحم وبأ رفظملا نب فسوي نب رداقلادبع
 54 يريطخلا

 تاكربلا وبأ نب زيزعلادبع نب يوقلادبع
 7148 باّبحلا

 4١6 يناعمسلا دعس وبأ ميركلادبع

 ٠٠١ يملسلا دمحم وبأ ةزمح نب ميركلادبع

 دمحم وبأ ناهبن نب فلخ نب ميركلادبع
 41/8 يناكلمزلا يراصنألا

 لضفلا وبأ دمصلادبع نب ميركلادبع
 865 يناتسرحلا

 7717 يمجعلا حلاص وبأ نامثع نب ميركلادبع

 نب ميركلادبع نب دمحم نب ميركلادبع
 يعفارلا مساقلا وبأ نسحلا نب لضفلا

 1.6 ينيوزملا

 يريشقلا مساقلا وبأ نزاوه نب ميركلادبع

 775 يروباسينلا

 جرفلا وبأ معنملادبع نب فيطللادبع

 ١٠١ ينارحلا

 ه7” يذيواعتلا دمحم نب فيطللادبع

 رمع يبأ نب هللادبع نب ميهاربإ نب هللادبع
 ١47 يسدقملا دمحم وبأ

 ٠76 يسام نب ميهاربإ نب هللادبع

 يزاوهألا ىسوم نب دمجأ نب هللادبع
 م55 دمحم وبأ ظفاحلا يقيلاوجلا

 حتفلا وبأ حتفلا يبأ نب دمحأ نب هللادبع

 7147 يقرخلا

 دمحم وبأ دجملا ىبأ نب دمحأ نب هللادبع

 1 ٠٠١ يبرحلا

 دمحم وبأ باشخلا نب دمحأ نب هللادبع

 ه01٠/ يوحنلا

 يلتلا دمحم وبأ مامت نب دمحأ نب هللادبع

 قف

 5٠ دمحم وبأ ةيومح نب دمحأ نب هللادبع

 ةّرسم يبأ نب ايركز نب دمحأ نب هللادبع
 ْ هال ىيحي وبأ

 دمحم وبأ دمحم نب دمحأ نب هللادبع

 71/7 يسوطلا بيطخلا

 وبأ همادق نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع

 ١9/8 دمحم

 يمشاهلا رفعج وبأ ليعامسإ نب هللادبع
 ذو

 نب ناميلس دواد ىبأ ظفاحلا نب هللادبع

 فش يناتسجسلا ركب وبأ ثعشألا

 ركب وبأ ساحنلا نب نسحلا نب هللادبع
 44 مصألا

 دمحم وبأ رادنب نب نسحلا نب هللادبع

 56 ينيدملا

 ظفاحلا نب هللادبع نب نسحلا نب هللادبع

 ٠١١ يسدقملا دمحم وبأ ينغلادبع

 وبأ بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع

 ١47 دهاشلا يقشمدلا يراصنألا دمحم

 /(ى



 مساقلا وبأ ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع

 ه5 يراصنألا

 54ل/ كرابملا نب هللادبع

 بلاط وبأ دارط نب رفظملا نب هللادبع
 كلم يبنيزلا

 ١144 يراصنألا ديلولا نب هللادبع

 ١١7 يشرقلا تاكرب نب هللادبع

 يوحنلا ةمالعلا دمحم وبأ يرب نب هللادبع

 7717 يسدقملا

 وبأ سراف دمحأ نب رفعج نب هللادبع
 ٠67 يناهبصألا دمحم

 دمحم وبأ درولا نب رفعج نب هللادبع
 7148 يكتعلا

 دمحم وبأ ةيروتسد نب رفعج نب هللادبع
 51410/ نايزرملا يوحنلا

 ماما“ رطاهلا نب دعس نب هللادبع

 5914 يبضلا رفظملا وبأ بيبش نب هللادبع

 ١87 يركسلا رابجلادبع نب هللادبع

 مارهب نب لضفلا نب نمحرلادبع نب هللادبع
 57 يمرادلا يميمتلا دمحم وبأ

 ١54 رباص نب نمحرلادبع نب هللادبع
 دمحم وبأ ىيحي نب نمحرلادبع نب هللادبع

 807 ينامثعلا يجابيدلا

 يراصنألا قالع نب دحاولادبع نب هللادبع

 775 جاجحلا نبا

 6 عيبلا نب هللا ديبع نب هللادبع

 لضفلا وبأ ايركز نب يلع نب هللادبع
2.5 

 نبا روصنم نب دمحأ نب رمع نب هللادبع
 ١78 يعفاشلا دعس وبأ رافصلا

 وبأ ةيومح نب يلع نب رمع نب هللادبع
 588 ينيوجلا دمحم

 اجنملا وبأ ديز نب يلع نب رمع نب هللادبع

 57 يتللا نبا يميرحلا يدادغبلا

 ٠٠١ يوارفلا تاكربلا وبأ دمحم نب هللادبع

 55 يوغبلا مساقلا وبأ دمحم نب هللادبع

 <81 يشرقلا ديعس وبأ دمحم نب هللادبع

 ٠67 يقرشلا دمحم وبأ دمحم نب هللادبع

 ه8 ركب وبأ روقنلا نب دمحأ دمحم نب هللادبع

 وبأ يهكافلا قاحسإ نب دمحم نب هللادبع

 هال5 دمحم

 دمحم وبأ نسحلا نب دمحم نب هللادبع

 51417/ يئارذابلا

 ال" نايح نب دمحم نب هللادبع

 ركب وبأ دايز نب دمحم نب هللادبع
 ه7 يروباسينلا

 يرتخبلا وبأ ركاش نب دمحم نب هللادبع
 816 يدادغبلإ يربنعلا

 وبأ يزارلا ميركلادبع نب دمحم نب هللادبع
 511/ مساقلا

 دمحم وبأ هللادبع نب دمحم نب هللادبع

 45١ يشكارملا

 ايندلا يبأ نب ديبع نب دمحم نب هللادبع
 17١ه يشرقلا ركب وبأ

 يورهلا يلع نب دمحم نب هللدبع

 م7 يراصنألا

 بابقلا ركب وبأ كروف نب دمحم نب هللادبع

1244 

 معنملادبع نب فسوي نب دمحم نب هللادبع

 7١7 يسدقملا دمحم وبأ

 افكنإ



 85 يبنعقلا نمحرلادبع يبأ ةملسم نب هللادبع

 45ه” يحمجلا رفعج وبأ ةيواعم نب هللادبع

 ه"* يلصوملا روصنم نب هللادبع

 دمحم وبأ يسيطارقشلا يحي نب هللادبع

 ات ن

 "55 يساينابلا لضفلا نب ىيحي نب هللادبع

 5١8 ينامركلا بوقعي نب هللادبع

 يناتسدرألا دمحم وبأ فسوي نب هللادبع

8 

 نالوخ نب ميهاربإ نب نسحملادبع

 557 دهاشلا يحلاصلا

 ٠٠8 ىيحيشلا دمحم نب نسحملادبع

 يمشاهلا مشاه وبأ لضفلا نب بلطملادبع

 <” يشرقلا يخلبلا

 وبأ لضفلا يبأ نب دمحم نب زعملادبع
 57٠١ يورهلا حور

 وبأ لهس يبأ نب مساقلا يبأ نب كلملادبع

 فن يخوركلا حتفلا

 ينييارفسإلا ميعن وبأ نسحلا نب كلملادبع

 نور

 وبأ فسوي نب دمحم يبأ خيشلا نب كلملادبع

 4094 - 408 ينيوجلا يلاعملا

 مساقلا وبأ نيساي نب ديز نب كلملادبع
 77 بيطخلا يعلودلا

 ءافولا وبأ قحلادبع نب كلملادبع

 485 يلبنحلا

 هيقفلا نيكسم نب هللادبع نب كلملادبع
 499 جاجزلاب فرعي

 نارشب نب هللادبع نب دمحم نب كلملادبع

 ١7٠١ لدعملا مساقلا وبأ

 وبأ يريشقلا نب ميركلادبع نب معنملادبع
 485 رفظملا

 يرارفلا يلاعملا وبأ هللادبع نب معنملادبع

34 

 بيلك نب باهولادبع نب معنملادبع
 6١١ جرفلا وبأ يدادغبلا ينارحلا

 نساحملا وبأ ليعامسإ نب دحاولادبع

 1/6 ينايورلا

 يزرابلا دحاولادبع نب نيسحلا نب دحاولادبع
 هه١

 مساقلا وبأ مساقلا نب دحاولادبع

 599 ىنالديصلا

 وبأ لاله نب نمحرلادبع نب دحاولادبع
 48 يدزألا مراكملا

 هيومح نب دمحم نب يلع نب دحاولادبع

 ٠١54 يدهم نب دحاولادبع

 ؟”55 ركاسع

 دمحم وبأ يلع نب رفاظ نب باهولادبع
 ١ يدزألا

 حتفلا وبأ نيسحلا نب دمحم نب باهولادبع

 1 ىنوباصلا

 وبأ دمحأ نب هاش نب دمحم نب تباهولادبع

 ليرخلا يخايذاشلا حزتفلا

 554 يشكلا رصن رصن نب ديمح نب ديع

 يروارذورلا حتفلا وبأ هللادبع نب سودبع

 ه5:

 ١58 ريمألا يفقثلا ةركب يبأ نب هللاديبع

88 



 67١ يروباسينلا روصنم نب زتعملا نب هللاديبع

 حتفلا وبأ مئادلادبع نبا ليتاش نب هللاديبع

 ؟ها/ سايدلا

 يرهزلا لضفلا وبأ نمحرلادبع نب هللاديبع
 لي

 رفظملا وبأ نيساي نب يلع نب هللاديبع

 2 384 ناهدلا

 57١ حتفلا وبأ نيهاش نب رمع نب هللاديبع

 4١4 يمافلا دمحم نب هللاديبع

 ركب وبأ ةمالس نب لضفلا يبأ نب قيتع
 ١141 يناملسلا

 يتشديورلا دمحم نب نيسحلا نب قيتع

 ف

 ورمع وبأ يلع يبأ نب ميهاربإ نب نامثع
 ١77 يصمحلا

 557 يسينتلا ورمع وبأ دمحأ نب نامثع

 وبأ ديزي نب هللادبع نب نب دمحأ نب نامثع

 م١٠ كامسلا نباب فورعملا قاقدلا ورمع

 8” يناكذألا ورمع وبأ قفوملا نب نامثع

 نب ميركلادبع نب دمصلادبع نب نامثع

 49 ورمع وبأ يناتسرحلا

 ”٠١ يشرقلا ورمع وبأ يلع نب نامثع

بأ ركب يبأ نب رمع نب نامثع
 ورمع و

 ١5 بجاحلا نبا يكلاملا

 ىمحملا ورمع وبأ دمحم نب نامثع

 1 679 يروباسينلا

 ورمع وبأ تسود نب دمحم نب نامثع
 944 فالعلا

 نامثع نب نمحرلادبع نب دمحم نب نامثع

 ١78 يروز رهشلا ورمع وبأ

 ورمع وبأ نامثع نب دمحم نب نامثع

 51١9 يرزوتلا ظفاحلا

 ال" يئاسقرقلا ىبحي نب نامثع

 "١8 رهاط وبأ هاشذاف نب ديعس يبأ نبا يلع

 يزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نب يلع
 ١ا/ا/ مساقلا وبأ

 98 ينيسحلا مساقلا وبأ ميهاربإ نب يلع

 ١54 بيسنلا مساقلا وبأ ميهاربإ نب يلع

 نسحلا وبأ ةملس نب ميهاربإ نب يلع

 - 54١ دهازلا مامإلا ناطقلا ينيوزقلا

341 

 ه55 يراثكلا حتفلا يبأ نب يلع

 مامت وبأ عيمسلادبع نب راخفلا يبأ نب يلع

 54١ ىمشاهلا

مثع نب دمحم نب مساقلا يبأ نب يلع
 نا

 ردص يفنحلا يورصُبلا نسحلا وبأ
 ١47 نيدلا

 نسحلا وبأ رضخ نب يلاعملا يبأ نب يلع
 ”١147 ئرقملا

 وبأ رتحب نب رصن نب ركب يبأ نب يلع

 497 يفنحلا هيقفلا نسحلا

 يدادغبلا ريقملا نب هللادبع يبأ نب ىلع

 م

 "48 يريصقلا نسحلا وبأ دمحأ نب ىلع

 يخلبلا يعازخلا مساقلا وبأ دمحأ نب يلع

7 

 م١ يلافلا دمحأ نب ىلع

 نسحلا وبأ مهفلا يبأ نب دمحأ نب يلع
 ١57 ىقشمدلا

 ٠١4 يرسبلا نب دمحأ نب يلع

 ك0



 4١7 لخلا نب دمحأ نب يلع

 ه8 نسحلا وبأ فالعلا نب دمحأ نب يلع

 4517 مساقلا وبأ نايب نب دمحأ نب يلع

 نسحلا وبأ زازرلا دواد نب دمحأ نب ىلع

 دلي

 نسحلا وبأ دحاولادبع نب دمحأ نب يلع

 ١794 ىسدقملا

 يرتستلا يلع وبأ يلع نب دمحأ نب يلع

 فرو

 ئرقملا نسحلا وبأ رمع نب دمحأ نب يلع

 همم ىمامحلاب فورعملا

 ه8 يرقملا

 1١" ىكلاملا

 ١١7 يعلخلا نسحلا نب يلع

 7١ دهازلا يدزألا نسحلا

 نسحلا وبأ ينيزاوملا نب نسحلا نب يلع

 قفين

 48 ىقشمدلا

 5868 يونزغلا نسحلا وبأ نيسحلا نب يلع

 457 يعبرلا مساقلا وبأ نيسحلا نب يلع

 887 يبرغملا مساقلا وبأ نيسحلا نب يلع

 ١58 ارفلا نب نيسحلا نب يلع

 ه5 ىبتارملا

 نسحلا وبأ حور يبأ نب جرفلا نب يلع
5/4 

 17 يخونتلا مساقلا وبأ نسحملا نب يلع

 يملسلا نسحلا وبأ ينيزاوملا نب يلع

 ١

 نسحلا وبأ نيصح نب رماث نب يلع
 56 يرخفلاب فورعملا

 نسحلا وبأ سايإ نب رجح نب يلع
 ه١ يزورملا يدعسلا

 ١٠ - ١1 ىسلبارطألا

 517١ ىكلاملا ىناردنكسإلا

 ٠7١5 يزارلا ديعس نب يلع
 865 يدارملا نسحلا وبأ ناميلس نب يلع

 "هزل

 يملسلا يوحنلا نسحلا وبأ رهاط نب يلع

 فيكن

 ه41 يبنيزلا مساقلا وبأ دارط نب يلع

 جات نسحلا وبأ نب نمحرلادبع نب يلع

 781 ءارقلا

 نيسحلا وبأ يتام نب نمحرلادبع نب يلع
360 

 تف

 758 يكملا ديبع وبأ زيزعلادبع نب يلع

 نب نمحرلادبع نب زيزعلادبع نب يلع
 591١ بيظخلا نسحلا وبأ يركسلا

 هوه يميخلا نب فيطللادبع نب يلع

 نسحلا وبأ ميهاربإ نب هللادبع نب يلع
 598 يوسيعلا يمشاهلا

 554 زيزعلادبع نب نمؤملادبع نب يلع
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 ١5" يرونيدلا دحاولادبع نب يلع

 وبأ لضفلا يبأ نب دحاولادبع نب يلع

 هيقفلا نسحلا وبأ ناسح نب نامثع نب يلع

 احلا ل يروغاشلا

 417 ناولا ركب يبأ نب رمع نب يلع

 ١44 يطورشلا نيدلا ءاهب يسدقملا
 كك يريمنلا ةناوع نب نساحم نب ىلع

 589 يربطلا نسحلا وبأ دمحم نب يلع

 4517 يدايألا دمحم نب ىلع

 ىناهبصألا نسحلا وبأ دابللا دمحم نب ىلع

 54١

 انك 3 ىسباقلا

 هه

 نو دو نسحلا

 ؟114 يزينوشلا

 زازبلا نسحلا يبأ ديشر نب دمحم نب يلع

 همأ

 ه8 يشنملا نسحلا

 يقشمدلا ساوقلا نسحلا وبأ محارلادبع

 .١

 لنيوخأ يواخسلا

 نارشب نبا هللادبع نب دمحم نب ىلع

 ه99 نسحلا وبأ يركسلا

 نب ىيحي نب يلع نب دمحم نب يلع
 4594 ىطورشلا نسحلا وبأ يركاكسلا

 نب نمحرلادبع نب رمع نب دمحم نب يلع
 يلالهلا نسحلا وبأ لاله نب دحاولادبع

 04١ يدزألا

 ال يرابنألا دمحم نب دمحم نب ىلع

 ١4١ ىفوصلا ىجيندنبلا نسحلا

 4 نوراه نب دمحم نب ىلع

 ٠١5 نسحلا وبأ ليذه نب دمحم نب ىلع

 المل ينوباصلا دومحم نب يلع

 كي يرماعلا نسحلا وبأ راتخم نب ىلع

 مه زازبلا نسحلا وبأ فورعم نب ىلع

 دحاولادبع نب رمع نب هللا رصن نب يلع
 77” نسحلا وبأ ىشرقلا

 وبأ انبلا نب كرابملا نب رصن نب يلع
 77 نسحلا

 هه نسحلا وبأ ةمالس نب هللا ةبه نب ىلع
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 54 يبهذلا ءانثلا يبأ نب ىيحي نب يلع

 ضاق

 وبأ هيوكدبع نب رفعج نب ىيحي نب يلع

 6 ىبطاشلا

 ١95 قارولا بوقعي نب يلع

 475 يندملا لضفم نب نابأ نب رمع

 ١ا/ رافصلا روصنم نب دمحأ نب رمع

 677 يربكعلا

 يروباسينلا صفح وبأ بيبح نب مساقلا

 نب
 554 حتفلا وبأ بجاحلا نب رمع

 5١٠١ بستحملا ىفرحلا كرابملا نب رمع

 نب رمع نب مصاع نب ناميلس نب رمع
 ال5 باطخلا

 لضفلا وبأ دقانلا نب زيزعلادبع نب رمع

 نفض

 يبرحلا صفح ويأ يلع نب هللادبع نب رمع

 هج

 ١547 تاكربلا

 717 يسيباركلا صفح وبأ يلع نب رمع

525284 

 6٠١ يكلاملا صفح وبأ يلع نب رمع

 *١7 يرونيدلا صفح وبأ مرك نب رمع

 يخلبلا يماطسبلا عاجش وبأ دمحم نب رمع

23>34»> 

 "4 يناذمهلا دمحم وبأ دمحم نب رمع

 صقح وبأ دزربط نب دمحم نبا

 5١14 يدادغبلا

 وبأ تايزلا نب يلع نب دمحم نب رمع

 8٠١ صفح

 صفح وبأ هيومع نب دمحم نب رمع
 ”١7 يدرورهسلا

 يروباسينلا صفح وبأ رورسم نب رمع
1 

 وأ ل ىتبسلا ىبصحيلا ةمالعلا

 دمحم وبأ يلاعم نب نمحرلادبع نبا ىسيع

 68 ىحلاصلا

 لفي يراغملا دمحم

 601 يباشودلا مشاه وبأ دمحأ نب ىسيع

 نب يذاش نب هوكريش نب دواد نب ىسيع

 6١١ يكوكملا دمحم وبأ هوكريش

 ١517 يمخللا مساقلا وبأ زيزعلادبع نب ىسيع

8 

 يورهلا موتكم وبأ دمحأ نب دبع نب ىسيع

 نيف

 "؟ يدنق رمسلا نارمع

 ث)ؤ)ُؤ3ن



 485 ىجربلا رضن يبأ نبا مناغ

 ءافولا وبأ نسحلا نب دمحأ نب مناغ

 ١7 يناهبصألا يدولجلا

 مساقلا وبأ يجربلا نب دمحم نب مناغ

 نق

 47 يدزألا دمحم وبأ عيبرلا نب ناسغ

 487 رهوج نب ميهاربإ تنب ةمطاف

 ١77 دمحم مأ يكبلعبلا

 م٠ قاقدلا ىلع ىبأ ذاتسألا تنب ةمطاف

 ”٠١ يراصنألا هللادبع

 ١١" يراصنألا

 نب دمحأ نب مئادلادبع تنب ةمطاف

 447 نسحلا مأ «مئادلادبع

 7””47 ىبهذلا نمحرلادبع تنب ةمطاف

 نب ورمع نب نمحرلادبع تنب ةمطاف

 ١١1 دمحم مأ ؛ءارفلا

 يهابدلا ىسيع نب نمحرلادبع تنب ةمطاف
 ه4

 ه7 4 زازبلا ةسيفن ةوعدملا هللادبع تنب ةمطاف

 ' ةيناذزوجلا دمحأ نب هللادبع تنب ةمطاف

١65 

 ىلع ١1١

 884 ريخلا مأ يدادغبلا يلع تنب ةمطاف

 ١7 ءاهبلا مأ «يدادغبلا

 هحاور نب نيسحلا نب دمحم تنب ةمطاف

 هك دمحأ مأ .يومحلا

 6785 زعملا نب دمحم تنب ةمطاف

 بتاكلا جرفلا وبأ مالسلادبع نب حتفلا

 1١

 نب هللادبع نب دمحم ةنبا بنيز ءاسنلا رخف

 هال” ءاسؤرلا سيئر

 رئاشعلا وبأ ديز نب يلع نب سارف

 "568 ىنالقسعلا

 537 ةفيلخ وبأ بابحلا نب لضفلا

 يساينابلا دجملا وبأ نيسحلا نب لضفلا

 قران

 46 يميمتلا مساقلا وبأ رفعج نب لضفلا

 7١ ىنييارفسإلا

 ١68 ىفنحلا رصن وبأ ىلع نب لضفلا

 ١78 يدرويبألا مساقلا

 او ضايع نب ليضفلا

 ا" مصاع وبأ ىيحي نب ليضفلا

 ىلبرإلا ١45
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 ينالديصلا رهطملا وبأ لضفلا نب مساقلا
 هوا/

 وبأ دومحم نب دمحأ نب لضفلا نب مساقلا

 94/ يفقثلا هللادبع

 يرايسلا سابعلا وبأ مساقلا نب. مساقلا

 كل

 رمع وبأ دحاولادبع نب رفعج نب مساقلا
 "16 يمشاهلا

 55114 مالس نب مساقلا

 هيقفلا رافصلا ركب وبأ هللادبع نب مساقلا

 "517 يروباسينلا

 7145 يرهوجلا ةريغملا نب هللادبع نب مساقلا

 دمحم وبأ فسوي نب دمحم نب مساقلا

 5757 يلازربلا

 نب دمحأ نب دومحم نب رفظم نب مساقلا
 5/8 دمحم وبا ركاسع

 ىملعلا دمحم وبأ هللادبع نب رقنسارق

 1 نايل

 يعلقلا ءوضلا وبأ حاطب نب لاله نب رمق

41 

 - كا

 لضفلا مأ ةيشرقلا باهولادبع تنب ةميرك
 يكن

 مأ يدنق رمسلا نبا هللادبع تنب لامك

 هو نسحلا

 - م -

 ميحرلادبع نب ديؤملا

 778 يناهبصألا

 ةوخإلا ملسم وبأ

 نسحلا وبأ يلع نب دمحم نب ديؤملا
 87 يسوطلا

 07٠ يساينابلا هللادبع وبأ دمحأ نب كلام

 ظعاولا دمحم وبأ دمحأ نب نومأملا

 4414 يشرقلا

 4147 يسوطلا نوراه نب نومأم

 647 زرطملا يلع هللادبع يبأ نب كرابملا

 دمخم وبأ ةكرب نب دمحأ نب كرابملا

 ه١ زابخلا

 ريخلإ وبأ دمحأ نب نسحلا نب كرابملا

 ١١؟ لاسعلا

 وبأ يشوطعملا نب كرابملا نب كرابملا

 الالا/ل رهاط

 4١ رابجلادبع نب كرابملا

 01 يئارذابلا مراكملا وبأ دمحم نب كرابملا

 بلاط وبأ ريضخ نب دمحم نب كرابملا

 هال ا زازبلا

 ه7 حتفلا وبأ هللادبع نب دمحم نب كرابملا

 505 صاوخلا ديزم نب دمحم نب كرابملا
 يحم يميمتلا رمع نب يلع نب ظوفحم

 51/5 يقشمدلا نيدلا

 ديشر وبأ دمحم نب يلع نب دمحم

 ه١91 نابغابلا

 5019/ ركب وبأ رافصلا قاحسإ دمحم

 يسوطلا يراطعلا ةدفح نب دعسأ دمحم

 ْ "م7 روصنم وبأ

 "٠ رذ وبأ ميهاربإ نب دمحم

 وه) يليعامسإلا ميهاربإ نب دمحم

 رجلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم

 15/8 (يناج

 اك



 ”531/ يقرش بابلا ميهاربإ نب دمحم

 118 يروزحلا ميهاربإ نب دمحم

 755 لييدلا ميهاربإ نب دمحم

 يدادغبلا يسوسرطلا ميهاربإ نب دمحم

5 

 ركب وبأ ءيرقملا ميهاربإ نب دمحم
 ١١7 يناهبصألا

 هللادبع وبأ دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم

 4949 ساوقلا

 هللادبع وبأ رفعج نب ميهاربإ نب دمحم

 1١5" يناجرجلا يدزيلا

 وبأ رفاظ نب دواد نب ميهاربإ نب دمحم

 477 يلضافلا هللادبع

 “74 هللادبع وبأ يرم نب ميهاربإ نب دمحم

 هللادبع وبأ ملسم نب ميهاربإ نب دمحم

 ه8 يلبرإلا

 598 ركب وبأ ناذاش ني ميهاربإ نب دمحم

 يبأ نب ملاس نب رهزلا يبأ نب دمحم

 447 يلوسغلا هللادبع وبأ رهزلا

 هللادبع وبأ فرشم نب زعلا يبأ نب دمحم
 ه4 يقشمدلا

 هللادبع وبأ ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم

 ١7١ يدسألا نيدلا نيمأ يبلحلا ساحنلا

 مئادلادبع نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم

 ”١4 يحلاصلا هللادبع وبأ

 هللادبع يبأ مساقلا نب ركب يبأ نب دمحم

 "949 يناذمهلا

 هللادبع وبأ فلخ نب ركب يبأ نب دمحم

 م07 ئرقملا

 ٠١ يقشمدلا نامثع نب ركب يبأ نب دمحم

 ىسوم وبأ ىسيع نب ركب يبأ نب دمحم
 غ6 ينيدملا ظفاحلا

 ناخرط نب دمحم نب ركب يبأ نب دمحم
 ١47 يحلاصلا هللادبع وبأ

 وبأ فلخ نب دمحأركب يبأ نب دمحم

 014 يخلبلا ئرقملا هللادبع

 دمحم نب ريهز نب بلاغ يبأ نب دمحم
 5*7 يناهبصألا ةنارعش

 يسرافلا هللادبع وبأ دوعسم يبأ نب دمحم

 5715 يورهلا

 وبأ ميحرلادبع نب روصنم يبأ نب دمحم

 589 يساينابلا هللادبع

 يديمحلا هللادبع وبأ رصن يبأ نب دمحم

 3 يدزألا

 ال8 .فيرطغلا دمحأ وبأ دمحأ نب دمحم

 ىيبطرقلا نسحلا وبأ دمحأ نب دمحم
 8 ١

 ١77 يعيطقلا نسحلا وبأ دمحأ نب دمحم

 ىسابعلا رفظملا وبأ دمحأ نب دمحم

 1 ١514 يكيرتلا

 هيقفلا يزورملا ديز وبأ دمحأ نب دمحم
 نك

 1١ يفئارطلا هللادبع وبأ دمحأ نب دمحم

 ١١7 يؤلؤللا يلع وبأ دمحأ نب دمحم

 51/8 بتاكلا ملسم وبأ دمحأ نب دمحم

 رفظملا وبأ ىسابعلا دمحأ نب دمحم

 1 ١74 يكيرتلا

 رهاط وبأ رقصلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم

 819 - "18 يمخللا يراينألا
 بو ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم

"4 



 حتفلا وبأ سراوفلا يبأ نب دمحأ نب دمحم

566" 

 ىحلاصلا دجملا ىبأ نب دمحأ نب دمحم

 ْ ْ قف

 هللادبع وبأ ءاجيهلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم

 00 07١ يحلاصلا
 هللادبع وبأ ركب ىبأ نب دمحأ نب دمحم

 ْ ١١١ زازقلا

 ١65 ناندع وبأ رازن يبأ نب دمحأ نب دمحم

 ىلع وبأ نسحلا نب دمحأ نب دمحم

 ١ 710 فاوصلا

 ركب وبأ نيسحلا نب دمحأ نب دمحم

 569 يشاشلا

 ١57 دارزلا نب دمحأ نب دمحم

 رفعج وبأ ةملسملا نب دمحأ نب دمحم

 17# ليفرلا
 هللادبع وبأ مامت نب دمحأ نب دمحم

 1١47 - ١44 طايخلا يحلاصلا

 نيسحلا وبأ ريبج نب دمحأ نب دمحم

 9١" ينانكلا

 رشب وبأ دامح نب دمحأ نب دمحم

 "18 يبالودلا

 ورمع وبأ نادمح نب دمحأ نب دمحم

 "1 يريحلا

 ركب وبأ ةيومح نب دمحأ نب دمحم
 6055 يسوطلا

 قاقدلا ركب وبأ هيولد نب دمحأ نب دمحم

 7١ا/ يروباسينلا

 وبأ هيوقزر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 551 يدادغبلا زازبلا نسحلا

 نر ةمالس نب دمحأ نب دمحم

 هللادبع وبأ نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم

 7517 يدجبلا

 ١57 ىحلاصلا هللادبع وبأ

 ١1/8 رهاط وبأ ميحرلادبع نب دمحأ نب دمحم

 ليحل ىصفحلا

 ١

 ه٠ ىطالخلا

 ه١ا/ ىبهذلا

 ١6١ جرفلا وبأ نالع نب دمحأ نب دمحم

 ”١١7 ىبطرقلا

 ه"م4

 744 ىفنحلا ئرقملا

 م٠5 ئرقملا طايخلا

 مهك٠ ىطساولا هللادبع

 "544 يرهوجلا هللادبع

/ 



 نابغابلا ريخلا وبأ رمع نب دمحأ نب دمحم

14 

 يرهبألا ركب وبأ ةجام نب دمحأ نب دمحم

 5147 يناهبصألا

 59 بوبحم نب دمحأ نب دمحم

 هللادبع وبأ دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ١8١ ينانجلا

 رصن وبأ دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ١١5 يراخبلا يمحالملا

 وبأ ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 0149 يحلاصلا هللادبع

 نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم
 "96 هللادبع وبأ ركاسع نب هللا ةبه

 رهاقلادبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 67 يبيصنلا يلاعملا وبأ

 يونقلا هللادبع وبأ ةعنم نب دمحأ نب دمحم

 نفل ل

 رفعج وبأ رصن نب دمحأ نب دمحم

 "٠ يناهبصألا

 نسحلا وبأ نوراه نب دمحأ نب دمحم

 717” ىنزوزلا

 نفيا

 ىفقثلا سابعلا وبأ قاحسإ نب دمحم

 "06 جارسلا

 ٠١" ركب وبأ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم

 هللادبع وبأ رقص نب قاحسإ نب دمحم
 ها يبلحلا

 هللادبع وبأ هدئم نب قاحسإ نب دمحم

 ١1

 ؟145 ىبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحم

 ركب وبأ يسيلفتلا ليعامسإ نب دمحم

 "145 ىناهبصألا

 م ىسدقملا ليعامسإ نب دمحم

 نفل

 يلاعملا وبأ دمحم نب ليعامسإ نب دمحم

 ١79 يسرافلا

 ١514 ىشرقلا

 ؟95 يراهيربلا رحب وبأ نسحلا نب دمحم

 كو ىلصوملا

 ها/ ينالقابلا بلاغ وبأ نسحلا نب دمحم

 15 بتاكلا ميركلا نب نسحلا نب ذمحم

 لضفلا وبأ ينيزاوملا نب نسحلا نب دمحم

1 

 راطعلا ركب وبأ مسقم نب نسحلا نب دمحم

 م

0 
 ١5" ىئانحلا رهاط وبأ نيسحلا نب دمحم

 ينانمسلا هللادبع وبأ نيسحلا نب دمحم

 همم

 في



 رفعج وبأ يبايرفلا نيسحلا نب دمحم
 ما

 روصنم وبأ دمحأ نب نيسحلا نب دمحم

 ىموقملا 74١

 ؟5١ ىنالديصلا

 نسحلا وبأ لافطلا نب نيسحلا نب دمحم

 5 زازبلا يرصملا يروباسينلا

 هللادبع وبأ سابعلا نب نيسحلا نب دمحم
 ؟ا/ه يولضفلا

 مابه ىلعي وبأ ارفلا نب نيسحلا نب دمحم

 م6١ بلاط وبأ يكب نب نيسحلا نب دمحم

 7 هريكب نب نيسحلا نب دمحم

 ركب وبأ هللادبع نب نيسحلا نب دمحم
 ١59 يرجآلا

 ةحاور نب هللادبع نب نيسحلا نب دمحم

 4489 تاكربلا وبأ

 نسحلا وبأ قيتع نب نيسحلا نب دمحم
 ه٠ يعبرلا

 رهاط وبأ دمحم نب نيسحلا نب دمحم

 1١4" يذابأ دمحملا يروباسينلا

 لضفلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم
 7514© ناطقلا نيسحلا وبأ

 وبأ ىسوم نب نيسحلا نب دمحم
 585٠ يفوصلا يملسلا نمح رلادبع

 روصنم وبأ ةسيره نب نيسحلا نب دمحم
144 

 5١ رمع وبأ هيوّيح نب سابعلا نب دمحم

 8 يزغلا

 يوارفلا هللادبع وبأ لضفلا نب دمحم

 ليلا

 4514 يدعاصلا هللادبع

 7١" ىملسلا رهاط وبأ ةميزخ

 هللادبع وبأ فيظن نب لضفلا نب دمحم

 ١1

 ١١١ ظفاحلا نيسحلا وبأ رفظملا نب دمحم

 487 يراصنألا لضفلا

 ١7١١ ىنهيمشكلا

 هاهو

 وبأ سيرضلا نب ىيحي نب بويأ نب دمحم

 نيل ريو يزارلا ىلجبلا هللاذبع

 477 يزعلا هللادبع وبأ رمتكب نب دمحم

 7١7 ركب ىبأ هساد ني ركب نب دمحم

 474 فوصلا طايخب فورعملا
 ا” يربطلا رفعج وبأ ريرج نب دمحم

 م4 يساميملا ركب وبأ رفعج نب دمحم

 7و4



 رفعج وبأ حاير نب رفعج نب دمحم
 56٠١ يعجشألا

 يرماسلا ركب وبأ لهس نب رفعج نب دمحم
 4٠” يطئارخلاب فورعملا

 نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم
 47 يتسبلا يميمتلا متاح وبأ ذاعم

 55 يرماعلا عفار نب ناسح نب دمحم

 ركب وبأ دمحم نب ناسح نب دمحم

 5614 يذاباقلملا

 77/8 يتيربكلارصن وبأ دمح نب دمحم

 نب ديمح نب دمحم ديمح نب دمحم
 ينارحلا هللادبع وبأ تيمكلا نب ملسملا

 ١

 ١١8 يدنجلا دلاخ نب دمحم

 445 دحاولادبع نب دلاخ نب دمحم

 "5154 لدعملا ليلخ نب رضخ نب دمحم

 نابزرملا ركب وبأ فلخ نب دمحم
 "117 يرابخألا

 الا ركب وبأ نايح نب فلخ نب دمحم

 ١١١ يسدقملا هللادبع وبأ رمع نب دواد نب دمحم

 517 يمظعملا شقنار نب دمحم

 هللادبع وبأ متاح نب ةعيبر نب دمحم
 4177 يرصملا

 نضل يسدقملا دعس نب دمحم

 541/ يثيبدلا هللادبع وبأ ديعس نب دمحم

 نزاخلا نب ءاقبلا ىبأ نب ديعس نب دمحم

 هو يروباسينلا ركب وبأ

 بتاكلا يلع وبأ ناهبن نب ديعس نب دمحم
 ْ قدح

 ١97 يعاضقلا هللادبع يبأ ةمالس نب دمحم

 شكارملا دمحأ نب ناميلس نب دمحم

 07 يجاهنصلا

 فحل ل ىكلاملا يواوزلا

 ١8 يدادغبلا

 ظفاحلا ينارسيقلا لضفلا وبأ رهاط نب دمحم

 افرغزا

 "1/1" ىبيصنلا

 559 ىناهبصألا

 يراصنألا ركب وبأ يقابلادبع نب دمحم
 ؟؟9ه ىملسلا

 ١7١ يطبلا يقابلادبع نب دمحم
 هللادبع وبأ جرفلا نب يقابلادبع نب دمحم

 يناسرفلا العلا وبأ رابجلادبع نب دمحم

 504 ىبضلا
 هللادبع وبأ هللادبع نب ديمحلادبع نب دمحم

 9١" ىشرقلا

 ىفرغأ يرهوجلا نساحملا

 ىميمتلا نيسحلا وبأ نمح رلادبع نب دمحم

 افلا

45 

 ميهاربإ وبا بابجلا نمحرلادبع نب اربإ وبأ بابجلا ٠ اذبع نب دمحم

 586 يدعسلا

 ؟١١ ىلوغدلا نمحرلادبع نب دمحم
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 ١ للا ىبهذلا نمح رلادبع نب دمحم

 ١" يماشلا نمح رلادبع نب دمحم

 هللادبع وبأ رمع نب نمحرلادبع نب دمحم

 449 ىلبنحلا

 ضوع نب رمع نب نمحرلادبع نب دمحم
 5ا/١ ىسدقملا هللادبع وبأ

 نيدلا لالج رمع نب نمحرلادبع نب دمحم

 هالا فسوي نب نمح رلادبع نب دمحم

 ١ ىسدقملا ىحلاصلا هللادبع

 54 ىشرقلا

 ركب وبأ ةساد نب قازرلادبع نب دمحم

 ١5” رامتلا

 ع5 هللاذبع وبأ مالسلادبع نب دمحم

 ٠١١ يراصنألا

 هال٠ طانحلا زيزعلادبع نب دمحم

 ه0 ىقشمدلا هللادبع وبأ زرطملا

 ركب وبأ دمحأ نب زيزعلادبع نب دمحم
 ه5 ئرقملا

 ااا يديسلا

 م5 ىفوكلا

 ىميمتلا يرهبألا ركب وبأ هللادبع نيب دمحم

 م5

 ظفاحلا هللادبع وبأ هللادبع نب دمحم

 34 مكاحلا

 51 ينارحلا هللادبع وبأ هللادبع نب دمحم

 باَّتع نب دمح أ نب هللادبع نب دمحم
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 ركب وبأ ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم

 48 يعفاشلا

 هللادبع وبأ لضفلا ىبأ نب هللادبع نب .دمحم

 ْ ١75 يسرملا

 هللادبع وبأ نيسحلا نب هللادبع نب دمحم

 85 يلبرإلا

 8917 ركب وبأ نيسحلا نب هللادبع نب دمحم

 هللادبع وبأ نيسحلا نب هللادبع نب دمحم

 كنملا يفعجلا

 ١0/٠١ هللاب يدتهملا نب هللادبع نب دمحم

 51٠١ تاكربلا وبأ ليكولا نب هللادبع نب دمحم

 رايس نب هيورمخ نب هللادبع نب دمحم
 ٠١7 لضفلا وبأ يورهلا

 ١68 ركب وبأ ةذير نب هللادبع نب دمحم

 ركب وبأ ايركز نب هللادبع نب دمحم
 448 يقزوجلا

 وبأ هيويح نب ايركز نب هللادبع نب دمحم
 ٠١5 يرصملا نسحلا

 *١5 رباص نب هللادبع نب دمحم

 يرصملا مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم
 لم

 وبأ يسونبألا يلع نب هللادبع نب دمحم

 الال دمحم

 هللادبع وبأ رمع نب هللادبع نيب دمحم

 ٠74 يلبنحلا يسدقملا

 م66



 هللادبع وبأ ىسيع نب هللادبع نب دمحم

 9١" ىميمتلا

 هيودمح نب دمحم نب هللادبع نب دمحم
 كم4 يروباسينلا عيبلا نبا ظفاحلا

 نسحلا وبأ نب رصن نب هللادبع نب دمحم

 2 هيوينش

 دبع نب زيزعلادبع نب نمؤملادبع نب دمحم
 نحلل

 58١ ىبيلاودلا هللادبع

 يدسألا ديعس ويأ كلملادبع نب دمحم

 حا يدادغبلا

 وبأ ليعامسإ نب كلملادبع نب دمحم

 ركب وبأ هيوجنز نب كلملادبع نب دمحم
 ١4 يدادغبلا

 هللادبع وبأ فسوي نب يداهلادبع نب دمحم

 ١ مه ىسدقملا

وبأ دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم
 هللاذبع 

 7 ىسدقملا

 04 ءارقلا دمحأ وبأ باهولادبع نب دمحم

 8١ يضاقلا هللاديبع وبأ ةدبع نب دمحم

 ركب وبأ قوزرم نبا هللاديبع نب دمحم
 هال

 ”١77 ينوغازلا ركب وبأ هللاديبع نب دمحم

 اضفلا وبأ مارصلا هللاديبع نب دمحم

 879 يروباسينلا

 هللادبع وبأ رابجلادبع نب قيتع نب دمحم

 507 يلقصلا لدعلا

 "4 ىخلبلا

 عها/ ملاس نب ليقع نب دمحم

 وبأ يدهم نب ورمع نب يلع نب دمحم

 ١68 ىناهبصألا شاقنلا ديعس

 ه5 فالعلا رهاط وبأ .ىلع نب دمحم

 861 يروصلا هللادبع وبأ يلع نب دمحم

 مو

 مئانغلا وبأ نامثع يبأ نب يلع نب دمحم

 هالا/ قاقدلا

بلاط وبأ دمحأ نب يلع نب دمحم
 يناتكلا 

 مود

 477 يراخبلا نب دمحأ نب يلع نب دمحم

 ليمج نب دمحم نب دمحأ نب يلع نب دمحم
 ١48 يرفاعملا يقلاملا هللادبع وبأ

 وبأ بوقعي نب دمحأ نب يلع نب دمحم
 ١١54 يطساولا يرقملا العلا

 نمحرلادبع نب نسحلا نب يلع نب دمحم
 585 يولعلا هللادبع وبأ

 751 رفعج وبأ ينيزاوملا

 31١١" بلاغ وبأ ةيادلا نب ىلع نب دمحم

 ١8١ يراشعلا

 وبأ مساقلا نب رفظملا نب يلع نب دمحم

 "ال5 ىبشنلا ىقشمدلا ركب

 مئانغلا وبأ ملعملا نب يلع نب دمحم

 58/ - 541/ ىلذهلا ىطساولا

 07” نابيش مأ نب يلع نب دمحم

 ١١م



 هال" هللادبع

56 

 ١6١ ىبلحلا

 يزملا هللادبع وبأ ملاس نب يلع نب دمحم

 776 راجنلا

 4١ هللادبع وبأ ناولس نب ىلع نب دمحم

 45٠ يناهبصألا

 نبا ئرقملا دمصلادبع نب يلع نب دمحم

 777 روصنم وبأ ىنهلا

 ١58 ىبلحلا ىنارحلا هللا دبع

 ىلاعملا وبأ دحاولادبع نب ىلع نب دمحم

 ه6١ يراصنألا

 3 ىسلايلا

 هؤ١ ديشر

 ١ ا7/ ىنالقسعلا

 4م يوحنلا

 ١1١م8 ينارحلا دامع نب دمحم

 ١١ه يدادغبلا

 هاب يقرحلا ركب وبأ رمع نب دمحم

 ”١5 يوالسلا

 وبأ سأيلا نب رضخلا نب رمع نب دمحم

 <يظقثظ؛“؛ف يواهرلا هللادبع

 ركب وبأ دو نب ريكب نب رمع نب دمحم
 47/8 راجنلا يدادغبلا

 ١١ يلع وبأ هيوبش نب رمع نب دمحم

 ٠١١ مئادلادبع نب رمع نب دمحم

 ١4١ هللادبع وبأ اجاوخ نب نسحلا

 ه141/ بتاكلا هللادبع وبأ دماح

 يرازفلا هجوملا وبأ ورمع نب دمحم

 494 يرغللا

 ١95 زازرلا

 نبا هللادبع وبأ يطانرغلا ىسيع نب دمحم

 517 جيلاوق

 هللادبع وبأ نابح نب ىسيع نب دمحم

 4١1 ىنئادملا

 7١8 دمحأ وبأ هيورمع نب ىسيع نب

 786 يراصنألا هللادبع وبأ ناسغ نب

 ٠١54 ىنادمهلا بلاط وبأ ناليغ نب

 04٠ يروصلا نمؤم نب
 6501١ يئاطلا هللادبع وبأ كلام نب

 "١7 يبنيزلا رصن وبأ دمحم نب
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 ١7 يزاريشلا رصن وبأ دمحم نب دمحم

 لضفلا وبأ بيطلا يبأ نب دمحم نب دمحم
 ا

 هللادبع وبأ مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم

 58٠١ ىجنلملا ناطقلا

 ١76 ىباتولا ىلاعملا

 روصنم وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم

 ١78 يناقونلا يروصنملا

 "1/8 يميرحلا مئانغلا

 848 مكاحلا دمحأ

 "4 ىفوصلا دينجلا نب دمحم نب دمحم

 وبأ كابسلا نب نسحلا نب دمحم نب دمحم

 ١8٠١ ليكولا لضفلا
 ه٠14 نكسلا نب دمحم نب دمحم

 ٠١54 ساحللا نب دمحم نب دمحم

 ١6" ىنهجلا

 ١" ىنومأملا ديعس نب دمحم نب دمحم

 891١ ىسيقلا هللادبع وبأ براحم

 941١ ىنالقسعلا هللادبع وبأ نب نمحرلادبع

 نسحلا وبأ ةربع نب دمحم نب دمحم

 ؟49 يئراحلا

 "845 راطعلا هللا ديبع نب دمحم نب دمحم

 7754 ىئاطلا

 ١45 - /١417 ىنيارفسألا هللادبع

 وح

 هللادبع وبأ ىسيع نب دمحم نب دمحم

 43١ خابطلا يفوصلا

 ه8 يراصنألا

 ٠١8 يزاريشلا

 57 زازبلا

 9١" ىيحي نب دمحم نب دمحم

 ه٠1 يرودلا

 ركب وبأ زورهب نب دوعسم نب دمحم

 ١58 بيبطلا

 هللادبع وبأ رخافلا نب رمعم نب دمحم
 لدلا

 وبأ ينملا نب نايتف نب لبقم نب دمحم
 5685 يلبنحلا هللادبع

 هللادبع وبأ ميهاربإ نب روصنم نب دمحم
 8*٠ يرهوجلا

 "4ك ىفريصلا ديعس وبأ ىسوم نب دمحم

 و

 هل



 7,٠ ىمخللا هللادبع

 ١5 يمالسلا لضفلا وبأ رصان نب دمحم

 ١7١ - ١/١ ينوشيعلا ميسن نب دمحم

 "ه5 ساحنلا

 وبأ ةلودلا ينس نب هللا رصن نب دمحم

 ه054٠ هللادبع

 يشرقلا نمحرلادبع نب هللا رصن نب دمحم
 و

 ١44 هللادبع وبأ ةلودلا ىفص

 هالآ يرصحلا نب رصن نب دمحم

 075 يحلاصلا يدخرصلا باجنلا

 54م يزاريشلا

 يح يريمنلا

 نبا فسوي نب دمحأ نب ويحي نب دمحم

 571١ للادبع وبأ رادسلا

 5317 رفعج وبأ رمع نب ىيحي نب دمحم

 اكك دربملا ديزي نب دمحم

 فلدف يورهلا متاح ىبأ بوقعي نب ذمحم

 فذ يدئارجلا

 سابعلا وبأ فسوي نب بوقعي نب دمحم

 ١" يومألا مصألا

 ىقشمدلا هللادبع وبأ فسوي نب دمحم
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 يربرفلا هللادبع وبأ فسوي نب دمحم

 5١ 5١ ىملسلا

 وبأ راهن نب هللادبع نب فسوي نب دمحم
 37١ يكلاملا يرصملا يركبلا مساقلا

 "51 لدعملا ىعفاشلا هللادبع
 هللادبع ويأ رفاسم نب فسوي نب دمحم

 هالا

 53274 رايهوقب

 ءافولا وبأ ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم

 ١15

 5١

 ىعازخلا قاحسإ وبأ قاحسإ نب دومحم

 لنضأ

 ١6١ ىفريصلا

 رماع وبأ دمحم نب مساقلا نب دومحم

 54 يدزألا

 هوؤ١

 778 يربكعلا

 الا17/ ىبلحلا

 مخ.



 ةجروف و مساقلا وبأ ميركلادبع نب دومحم
 514١ ىناهبصألا

6 

 يسدقملا نيسحل | وبأ متاح نب ىضترم

 ظن

 وبأ ةريفش نب نسحلا يبأ نب اجرملا

 "ه7 ىطساولا لضفلا

 فرضا يرصملا

 ١86 يفقثلا جرفلا وبأ نسحلا نب دوعسم

 ينيسحلا مئانغلا وبأ باهولادبع نب ملسملا

 <*5 ىطورشلا يذقنملا

 1١6" يحيشلا روصنم وبأ يلع نب ملسم
 مئانغلا وبأ نالع نب دمحم نب ملسملا

1 

 يزدنهقلا دمحم وبأ فسوي نب بلطملا
1" 

 لضفلا وبأ ينازبلا دحاولادبع نب رهطملا
 ْ 515٠ بتاكلا

 يحرشلا سايلا نب ركب يبأ نب رفظملا
 نفل

 رخافلا ءاجر نب دحاولادبع نب رمعم
 344 يشرقلا

 زعلا وبأ دحاولادبع نب يلع نب لضفم
 ١47 يشرقلا

 5١4 قارولا حتفلا

 فهرملا وبأ ىسيقلا هللا ةبه نب دادقملا

 ْ 577 يعفاشلا
 95 دمحم وبأ نالع نب ملسملا نب يكم

 5١8 نادبع نب يكم

 نسحلا وبأ نالع نب روصنم نب يكم
 ٠١8 يجركلا

 ١77 محازم يبأ نب روصنم

 وبأ ديح نب دمحم نب ركب نب روصنم
 هكك دمحاأ

 يلع وبأ دلاخ نب هللادبع نب روصنم
 ْ ١75 يدلاخلا

 دمحم نب هللادبع نب معنملادبع نب روصنم
 ١79 يوارفلا ركب وبأ

 لضفلا وبأ ليعامسإ نب يلع نب روصنم
 569 يربطلا

 "914 ةرفص يبأ نب مساقلا وبأ بلهملا

 84 ينيسحلا بلاط يبأ نب ىسوم

 حتفلا وبأ هللادبع نب دمحم نب ىسوم
 45٠١ ىنينويلا

 01/١ يقيلاوجلا روصنم وبأ دمحأ نب بوهوم
 ١١١ ىنيسحلا ةزمح نب نوميملا

 حتفلا وبأ حتفلا يبأ نب دمحم نب رصان

 ١78  يناهبصألا يريولا

 تاداعسلا وبأ نمحرلادبع نب هللا رصن

 ه05٠ زازقلا

 494٠ يعفاشلا حتفلا وبأ دمحم نب هللا رصن

 حتفلا وبأ رصن نب ميهاربإ نب رصن
 89 يسدقملا



 8 باطخلا وبأ رطبلا نب دمحأ نب رصن

 وبأ يلصوملا ليلخ نب دمحأ نب رصن
 1١5" ىجرملا مساقلا

 58 يورهلا حتفلا وبأ رايس نب رصن
 يبأ نب رداقلادبع نب قازرلادبع نب رصن

 ١59 يدادغبلا يليجلا حلاص

 ١7 يربكعلا مساقلا وبأ رصن نب رصن

 مساقلا يبأ نب دحاولادبع نب نمحرلا ةبه
 ا” يريشقلا دعس وبأ ميركلادبع

 ١77 ىليشلا رفظملا وبأ دمحأ نب هللا ةبه

 دمحم وبأ ينافكألا نب دمحأ نب هللا ةبه
 1١٠

 5١5 ىلصوملا

 ه*5 قاقدلا مساقلا وبأ نسحلا نب هللا ةبه

 يماودلا يلاعملا وبأ نسحلا نب هللا ةبه

 هاا

 هو9 ىئاكلاللا يربطلا

 دمحم وبأ رمع نب لهس نب هللا ةبه

 و” يدّيسلا

 رهاط يبأ نب ميحرللادبع نب هللا ةبه
 وبأ يومحلا يزرابلا هللا ةبه نب ميهاربإ
 ه5ما/ مساقلا

 نسحلا وبأ قازرلادبع نب هللا ةبه

 <17 يراصنألا

 7١5 يراصنألا يريصوبلا

 تاداعسلا وبأ دمحم نب ىلع نب هللا ةبه

 55١ يرولعلا

 مساقلا وبأ نيصحلا نب دمحم نب هللا ةبه

 ١7١ يدادغبلا ىنابيشلا

 "1/8 رخبملا يراخبلا تاكربلا

 دمحم 'وبأ ةرديح نب ىيحي نب هللا ةبه
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 5١ يدادغبلا

 579 يركسلا رافحلا حتفلا وبأ رايهم

 ١58 قدزرفلا سارف وبأ بلاغ نب مامه

 578 يشاشلا ديعس وبأ بيلك نب مئيهلا

 هاو

 ركب وبأ دمحم نب رهاط نب هيجو
 ليحل يماحشلا

 تنب ءارزولا تس يهو اجنملا تنب ةريزو

 5٠< ةيقشمدلا اجنملا نب رمع
 ٠١5 تماصلا نب ةدابع نب ديلولا

 هلى

 9ا/ يكزملا ميهاربإ نب ىيحي

 5١"

 587 يبيسلا مساقلا وبأ دمحأ نب ىبحي

 م85



 ايركز وبأ ةمعن نب دمحأ نب ىيحي
 "هال ىسدقملا

 8٠١ ىجزألا

 ايركز وبأ ىيحي نب ليعامسإ نب ىيحي

 47” يلع وبأ ناميلس نب عيبرلا نب ىبحي

 7, ”]»ىف يدادغبلاراتخملا نب ىيحي

 584 لاقبلا رادنب نب تباث نب ىيحي

 955 يراصنألا ديعس نب ىيحي

 نب نسح نب يرم نب فرش نب ىيحي
 ٠"4 4759 ىعفاشلا يواونلا نيسح

 "#ه ىمشاهلا دمحم وبأ دعاص نب ىيحي

 يلبنحلا نب مجن نب نمحرلادبع نب ىيحي
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 88 يموزخملا ريكب نب هللادبع نب ىيحي

 ١51 ىقلاملا ىمرضحلا

 الك يدعاصلا دمحم نب ىيحي

 ايركز وبأ دعس نب دمحم نب ىيحي

 5ك

 ايركز وبأ يلع نب دمحم نب ىيحي

1 

 45٠١ قازرلادبع نب يكم نب ىيحي

 وبأ ةلودلا ينس نب هللا ةبه نب ىيحي

 575 تاكربلا

 557 يئاطلا حلاص وبأ دقاو نب ىيحي

 ايركز وبأ ىسوم نب ىيحي نب ىيحي
 ه0 ىكلاملا يواوزلا

 ٠و ركاش وبأ ينوطالقسلا فسوي نب ىيحي

 ينييارفسإلا ةناوع وبأ قاحسإ نب بوقعي

 نضحا

 وبأ يوسفلا يسرافلا نايفس نب بوقعي

 5145 فسوي

 ىليضفلا دعاص وبأ هللا ةبه نب ىلعي

 ضن

 م: يوحنلا ءاقبلا وبأ ىلع نب شيعي

 57 يجنايملا ركب وبأ مساقلا نب فسوي

 حوتفلا وبأ لماك نب كرابملا نب فسوي

 ما“6ه فافخلا

 بوقعي وبأ ردب نب ناردب نب فسوي

 55 ىبجحلا

 ٠74 يقشمدلا جاجحلا وبأ ليلخ نب فسوي

 يدسألا زعلاوبأ ميمت نب عفار نب فسوي

 5517 دادش نب ىبلحلا

 وبأ فسوي نب نمحرلادبع نب فسوي
 ١544 يزملا جاجحلا

 اجن نب روصنم نب يطعملادبع نب فسوي

 4؟8 ىليخملا يناسغلا لضفلا وبأ

 وبأ رابألا تيب بيطخ نب رمع نب فسوي
 5م رهاطلا

 رهاطلا وبأ فسوي نب رمع نب فسوي
 1١٠ ىسدقملا



 ظعاولا مامإلا رفظملا وبأ ىلغزق نب فسوي
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 76 ينادمهلا مساقلا وبأ دمحم نب فسوي

 نساحملا وبأ ميهاربإ نب دمحم نب فسوي
 494 يدركلا

 58 يواسلا بوقعي وبأ دومحم نب فسوي
 85 حاطشم نب فسوي
 07 يضاقلا بوقعي نب فسوي

 نب ليعامسإ نب بوقعي نب فسوي
 م06 يدزألا دمحم وبأ ديز نب دامح

 دمحم وبأ دمحم نب دمحأ نب سنوي

 81 ينيسحلا

 يلجعلا رشب وبأ بيبح نب سنوي
 ٠64 يناهبصألا

 517 يقشمدلا هللادبع نب ليلخ نب سنوي

 ىنكلا بسح - ب
 ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ميهاربإ وبأ

 يلبنحلا يسدقملا

 ينزملا ىبحي نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ

 يبوبحملا لاني نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ
 يزورملا

 بابجلا نمحرلادبع نب دمحم ميهاربإ وبأ
 يدعسلا

 ىبقعلا دمحم نب ةزمح دمحأ وبأ

 ىنهيملا لضفلا رهاط نب دمحأ وبأ

 فيرطغلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ

 ءارفلا باهولادبع نب دمحم دمحأ وبأ

 هيورمع نب ىسيع نب دمحم دمحأ وبأ

 يدولجلا

 هيورمع نب ىسيع نب دمحم دمحأ وبأ
 يدولجلا

 قاحسإ نب دمحم نب دمحم دمحأ وبأ

 مكاحلا ظفاحلا

 ديح نب دمحم نب ركب نب روصنم دمحأ وبأ
 ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 يروباسينلا

 نب دمحم نب ميهاربإ .قاحسإ وبأ
 يربطلا «ميهاربإ

 نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يمرخملا ةقدص

 يفهكلا ركب يبأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 نب دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يلعبلا ناورم نب ناميلس

 ميهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يلمتسملا

 يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 ظفاحلا

 يجردلا ليعامسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 ظفاحلا لابحلا ديعس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 نب نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يزاريشلا

 نب نمحرلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يقشمدلا يرازفلا ميهاربإ

 دشار نب ميركلادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يشرقلا

 ديشرخ نب هللادبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 ينامركلا

 يطساولا يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 َن



 دمحم نب يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يراصنألا رجاتلا

 فسوي نب يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يزاريشلا يدابأ زوريفلا

 رضم نب رمع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يطساولا

 بتاكلا رشجم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 يرهزألا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 نيفيرصلا
 لافقلا نايطلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 يناهبصألا

 يليقعلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 يناولا

 نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 تباث يبأ

 نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 ينيوجلا هيومح نب ديؤملا

 نايفس نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 يروباسينلا

 نب ملاس نب دومحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ريخلا

 يدادغبلا هللا ةبه نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 يجزألا

 يعيشلا سنوي نب ليعامسإ قاحسإ وبأ
 يعازخلا قاحسإ نب دومحم قاحسإ وبأ

 هذاشام نب دمحم نب دواد ليعامسإ وبأ

 يناهبصألا

 دحاولادبع نب نمحرلا ةبه دعسألا وبأ

 يريشقلا

 ركاش نب دمحم نب هللادبع يرتخبلا وبأ
 يدادغبلا يربنعلا

 روصنم نب دمحم نب ميهاربإ ردبلا وبأ

 يخركلا
 سيمخ نب دمحم نب دمحم تاكربلا وبأ

 ينهجلا

 نب دعس يبأ نب ليعامسإ تاكربلا وبأ
 1 يدادغبلا دمحم نب دمحأ

 بعالم نب دمحأ نب دواد تاكربلا وبأ

 يدادغبلا

 رمع نب ركب يبأ نب نابعش تاكربلا وبأ
 يلبرإلا

 نب مساقلا يبأ نب دحألادبع تاكربلا وبأ

 نيدلا فرش ينارحلا ةيميت نب ينغلادبع

 نب دمحم نب زيزعلادبع تاكربلا وبأ
 يطيبقلا

 نب زيزعلادبع نب يوقلادبع تاكربلا وبأ
 باّبحلا

 يوارفلا دمحم نب هللادبع تاكربلا وبأ

 نب باهولادبع نب رمع تاكربلا وبأ

 يشرقلا
 نب نيسحلا نب دمحم تاكربلا وبأ

 ةحاور نب هللادبع

 نب ىلع نب دمحم نب هللا ةبه تاكربلا وبأ

 ْ رخبملا يراخبلا دمحأ

 ينس نب هللا ةبه نب ىيحي تاكربلا وبأ
 1 ةلودلا

 يوحنلا يلع نب شيعي اقبلا وبأ
 يسلبانلا فسوي نب دلاخ ءاقبلا وبأ

 هدلحا



 ىبلحلا

 يقشمدلا ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ

 باهولادبع نب رابجلادبع نسحلا وبأ

 ىكلاملا

 ىبتارملا

 زازبلا فورعم نب يلع نسحلا وبأ

 هيوبنش

 سارف نب ميهاربإ نب دمحأ نسحلا وبأ
 ىكملا ىسقبعلا

 يروباسينلا يليعامسإلا

 ىملسلا ديدحلا

 فافخلا دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ

 ينابنللا
 يسقبعلا ميهاربإ نب دمحأ نسحلا وبأ

 يلع نب دمحم نب ديؤملا نسحلا وبأ

 يسوطلا
 يمورلا هللادبع نب ىرشب نسحلا وبأ

 ىتتافلا

 قارولا ولول نب نسحلا وبأ

 يرقملا فيظن نب اشر نسحلا وبأ
 نب يلع نبا نمحرلادبع نسحلا وبأ

 يواجحلا ةفيلخ نب دمحأ

 نمحرلادبع نب ميحرلادبع نسحلا وبأ
 ىرعشلا

 دواد نب ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأ

 راطعلا نبا يعفاشلا

 ةملس نب ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأ
 دهازلا مامإلا ناطقلا ينيوزقلا

 نب مساقلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 يفنحلا يورصُبلا نامثع نب دمحم

 نيدلا ردص

 رضخ نب يلاعملا يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 ئرقملا

 نب رصن نب ركب يبأ نب يلع نسحلا وبأ
 يفنحلا هيقفلا رتحب

 يريصقلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ
 مهفلا يبأ نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ

 يقشمدلا
 فالعلا نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ

 دحاولادبع نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ

 يسدقملا

 ئرقملا رمع نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ
 يمامحلاب فورعملا

 باكشإ نب يلع نسحلا وبأ

 نب دمحأ نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ
 دهازلا يدزألا هيومحم

 ينيزاوملا نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ
 يونزغلا نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ

 حور يبأ نب جرفلا نب يلع نسحلا وبأ
 ميهاربإ نب رفظملا نب يلع نسحلا وبأ

 يناردنكسإلا يدنكلا
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 ينيزاوملا نب يلع نسحلا وبأ

 نيصح نب رماث نب يلع نسحلا وبأ
 يرخفلاب فورعملا

 رامع نب ديمح نب يلع نسحلا وبأ
 يسلبارطألا

 يدارملا ناميلس نب ىلع نسحلا وبأ

 يملسلا يوحنلا رهاط نب يلع نسحلا وبأ

 ءارقلا جات نب نمحرلادبع نب يلع نسحلا وبأ
 حامرلا نب دمصلادبع نب يلع نسحلا وبأ
 نب زيزعلادبع نب يلع نسحلا وبأ

 بيطخلا يركسلا نب نمحرلادبع
 ميهاربإ نب هللادبع نب يلع نسحلا وبأ

 يوسيعلا يمشاهلا
 يبأ نب دحاولادبع نب يلع نسحلا وبأ

 يراصنألا لضفلا

 هيقفلا ناسح نب نامثع نب يلع نسحلا وبأ

 يروغاشلا

 ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ
 ينيوزقلا رمع نب يلع نسحلا وبأ
 يربطلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يناهبصألا دابللا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يرفاعملا دمحم نب يلع نسحلا وبأ
 يسباقلا

 نب دمحأ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يرقملا نامثع

 ىلعملا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يزينوشلا

 زازبلا ديشر نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ
 نب ناملس نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يشنملا لئامح

 ساوقلا محارلادبع نب نمحرلادبع
 ىقشمدلا

 دمصلادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يواخسلا

 دمصلادبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 يواخسلا نيدلا ملع

 يطورشلا يركاكسلا نب ىيحي

 لاله نب دحاولادبع نب نمحرلادبع
 يدزألا

 يورهلا

 يفوصلا يجيندنبلا عماج
 هيورهم نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 ينيوزقلا زازبلا

 ىقشمدلا ىبلعتلا

 يدادغبلا

 يرماعلا راتخم نب يلع نسحلا وبأ

 ةمالس نب هللا ةبه نب ىلع نسحلا وبأ

 نب رفعج نب ىيحي نب يلع نسحلا وبأ
 يناهبصألا هيوكدبع

 يلع نب ىيحي نب يلع نسحلا وبأ
 يبطاشلا
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 يروصلا فسوي نب يلع نسحلا وبأ

 نسحلا يبأ نب فسوي نب يلع نسحلا وبأ
 يروصلا

 راتهملا نب فسوي نب يلع نسحلا وبأ
 ىبطرقلا دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ

 يعيطقلا دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ

 هيوقزر نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ

 يلع نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ

 يبطرقلا
 نوراه نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ

 ينزوزلا
 لافطلا نب نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ

 زازبلا يرصملا يروباسينلا

 قيتع نب نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ
 يعبرلا

 نب ايركز نب هللادبع نب دمحم نسحلا وبأ
 يرصملا هيويح

 ةربع نب دمحم نب دمحم نسحلا وبأ

 يثراحلا

 زازبلا

 نالع نب روصنم نب يكم نسحلا وبأ

 يجركلا
 قازرلادبع نب هللا ةبه نسحلا وبأ

 يراصنألا

 باصلا قاحسإ نب دمحم نيسحلا وبأ

 يميمتلا نمحرلادبع نب دمحم نيسحلا وبأ
 نب رداقلادبع نب دمحأ نيسحلا وبأ

 فسوي
 ةاشذاف نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ

 هيولهس دمحم نب رهاط نيسحلا وبأ
 يمصاعلا نسحلا نب مصاع نيسحلا وبأ

 نب دمحم نب نمحرلادبع نيسحلا وبأ
 يدوادلا رفظملا

 نب دمحم نب رفاغلادبع نيسحلا وبأ
 يسرافلا رفاغلادبع

 نب هللادبع نب دمحم نب يلع نيسحلا وبأ
 يركسلا نارشب

 رمع نب دمحأ نب يلع نيسحلا وبأ
 يرقملا

 يتام نب نمحرلادبع نب يلع نيسحلا وبأ
 نب دمحأ نب رمع نب يلع نيسحلا وبأ

 يطورشلا نيدلا ءاهب يسدقملا رمع

 ريبج نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ

 ينانكلا

 نب نيسحلا نب دمحم نيسحلا وبأ

 ناطقلا لضفلا نب دمحم

 ظفاحلا رفظملا نب دمحم نيسحلا وبأ

 يسدقملا متاح نب ىضترم نيسحلا وبأ

 رطبلا نب دمحأ نب رصن باطخلا وبأ

 ليلجلا نب دمحم نب دمحأ ريخلا وبأ

 راطعلا يكملا يسقبعلا

 دمحأ نب نسحلا نب كرابملا ريخلا وبأ

 لاسعلا

 يدنهلا هللادبع نب ريشب ريخلا وبأ
 نابغابلا رمع نب دمحأ نب دمحم ريخلا وبأ

 ىيحي نب قازرلادبع نب ملاس ءاجرلا وبأ
 يسدقملا

 يسراستلا ديز نب يلع ىضرلا وبأ

 يكلاملا يناردنكسإلا

 م1



 يدوعسملا
 نمحرلادبع نب هللا رصن تاداعسلا وبأ

 زازقلا

 دمحم نب ىلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ

 يولعلا
 نب دمحم نب ةمعن نب بويأ ربصلا وبأ

 يسدقملا ةمعن

 يعلقلا حاطب نب لاله نب رمق ءوضلا وبأ

 ينيدملا ورمع نب دمحأ رهاطلا وبأ
 دمحأ نب رفظ نب ليعامسإ رهاطلا وبأ

 يسلبانلا

 يطامنألا هللادبع نب ليعامسإ رهاطلا وبأ
 فسوي نب رمع نب فسوي رهاطلا وبأ

 رابالا تيب بيطخ يسدقملا

 يربطلا هللادبع نب رهاط بيطلا وبأ
 يحلاصلا نيسحلا نب ةحلط بيطلا وبأ

 ةمش نب رمع نب قازرلادبع بيطلا وبأ
 يبضلا سنوي نب دمحأ سابعلا وبأ

 نب هللادبع نب ليعامسإ سابعلا وبأ
 لاكيم

 يفقثلا قاحسإ نب دمحم سابعلا وبأ
 جارسلا

 يكلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 نب عابس نب ميهاربأ نب دمحأ سابعلا وبأ
 يردبلا يرازفلا نيدلا فرش ءايض

 نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ
 رمع يبأ خيشلا

 رمع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ
 يطساولا

 نب يلع نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ
 يريدلا ناوعج

 دمحم ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ
 ْ يسدقملا دامعلا

 ةمعن نب بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ
 1 راجحلا

 نب روصنم يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ
 يفوصلا كرتلا لاني نب دمحأ

 يومحلا زيزم نب سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ
 يلوقاعلا نسحلا نب دمحأ سابعلا وبأ

 رادنب نب نسحلا نب دمحأ سابعلا وبأ

 يزارلا
 دهازلا سراوفلا ابنطلا نب دمحأ سابعلا وبأ
 هللادبع بحملا نب دمحأ سابعلا وبأ

 يحلاصلا

 يلع نب جرفملا نب دمحأ سابعلا وبأ
 يومألا

 نب رمع نب دومح نب دمحأ سابعلا وبأ

 يتئاطبلا ينارحلا لماه نب دومح
 يمرخملا هيوجنز نب دمحأ سابعلا وبأ

 ١ ناطقلا

 يلبنحلا ةمالس نب دمحأ سابعلا وبأ

 ناورم نبا ناميلس نب دمحأ سابعلا وبأ

 يكبلعبل
 بلغت نب نابيش نب دمحأ سابعلا وبأ

 يناييشلا
 ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ

 يسدقملا
 نب نمحرلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ

 يلعبلا فسوي
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 هتشأ نب رافغلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ

 بتاكلا

 نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ سابعلا وبأ

 يشرقلا هللادبع

 ىضرلا نب هللادبع نب دمحأ سابعلا وبأ

 ْ يسدقملا
 دوعسم نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ

 يمع بقلملا يبلكلا

 مامإلا نب رمع نب دمحأ سابعلا وبأ

 جيرسلا
 يركبلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 ثاهلدلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يرذعلا

 يربطلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يبيصنلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ
 يلبنحلا

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يشيرشلا يركبلا

 يعفاشلا سنأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ
 يبلغتلا ىرصص

 نيسحلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يسج رساملا
 دماح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يفارقلا يفوصلا
 فلخ نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 ةمالعلا يضاقلا

 نب رمع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ
 ىفنحلا نامثع

 قورسم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 يسوطلا
 ةلودلا ينس نب ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ

 ينابيشلا بلعث ىبحي نب دمحأ سابعلا وبأ
 ضيبألا دمحم نب ضيبألا سابعلا وبأ

 يشرقلا
 يوسنلا نايفس نب نسحلا سابعلا وبأ

 ينايبشلا
 يرايسلا مساقلا نب مساقلا سابعلا وبأ

 بوبحم نب دمحأ نب دمحم سابعلا وبأ

 يبوبحملا
 جارسلا قاحسإ نب دمحم سابعلا وبأ

 يفقثلا

 فسوي نب بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ
 مصألا

 دحاولادبع نب يلع نب لضفم زعلا وبأ

 يشرقلا
 ديز نب يلع نب سارف رئاشعلا وبأ

 ينالقسعلا

 نب دمحأ نب يلع نب دمحم العلا وبأ

 يطساولا يرقملا بوقعي

 ةيولهس نب رمع نب دمح ءالعلا وبأ
 يورهلا رايس نب دعاص ءالعلا وبأ
 يضاقلا دمحم نب دعاص ءالعلا وبأ

 يناسرفلا رابجلادبع نب دمحم ءالعلا وبأ

 يبضلا

 ينيسحلا باهولادبع نب ملسملا مئانغلا وبأ

 يطورشلا يذقنملا

 نالع نب دمحم نب ملسملا مئانغلا وبأ

 ىرصص نب نسحلا نب ملاس مئانغلا وبأ
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 نومأملا نب ىلع نب دمصلادبع مئانغلا وبأ

 ملعملا نب هللادبع نب دمحم مئانغلا وبأ

 قاقدلا

 يسرنلا

 يميرحلا يدتهملا

 نب هللادبع ءافولا ىبأ نب دمحأ حتفلا وبأ

 يدادغبلا نمحرلادبع

 هللادبع نب دمحم نب كرابملا حتفلا وبأ

 نيهاش نب رمع نب هللاديبع حتفلا وبأ

 يعفاشلا دمحم نب هللا رصن حتفلا وبأ

 دادحلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ حتفلا وبأ

 يزارلا بويأ نب ميلس حتفلا وبأ

 نامعنلا نب ديشرلادبع حتفلا وبأ

 حتفلا يبأ نب دمحأ نب هللادبع حتفلا وبأ

 يقرخلا
 يبأ نب مساقلا يبأ نب كلملادبع حتفلا وبأ

 يخوركلا لهس

 نيسحلا نب دمحم نب باهولادبع حتفلا وبأ

 ينوباصلا

 يروارذورلا هللادبع نب سودبع حتفلا وبأ

 مئادلادبع نبا ليتاش نب هللاديبع حتفلا وبأ

 سابدلا

 سابع نب ميحرلادبع نب دمحم حتفلا وبأ

 يشرقلا

 يركبلا

 دمحم نب دمحأ نب حلفم حتفلا وبأ

 قارولا يمودلا

 حتفلا يبأ نب دمحم نب رصان حتفلا وبأ

 يناهبصألا يريولا
 رصن نب ميهاربإ نب رصن حتفلا وبأ

 يسدقملا

 يورهلا رايس نب رصن حتفلا وبأ
 نب رفعج نب دمحم نب لاله حتفلا وبأ

 يركسكلا رافحلا رايهم نب نادعس

 لماك نب كرابملا نب فسوي حزتفلا وبأ
 فافخلا

 يلجعلا دومحم نب دعسأ حوتفلا وبأ

 نب دحاولادبع نب رمعم نب دواد حوتفلا وبأ
 يشرقلا يناهبصألا رخافلا

 نب دمحم نب باهولادبع حوتفلا وبأ
 يخايذاشلا دمحأ نب هاش

 يئاطلا يلع نب دمحم نب دمحم حوتفلا وبأ

 نب يلع نب دمحم نب دمحم حوتفلا وبأ
 يناذمهلا يئاطلا دمحم

 حور نب ديعس نب دعسأ رخفلا وبأ

 يناهبصألا

 يبأ نب ليعامسإ نب قاحسإ ادفلا وبأ
 1 يدادقملا مساقلا

 يرروغاشلا ناخرط نب قاحسإ ادفلا وبأ

 نب ليعامسإ نب ليعامسإ ادفلا وبأ
 نيلسوج نب يلع

 ىشرقلا نامثع نب ليعامسإ ادفلا وبأ

 ىفنحلا

 لضفلا يبأ نبا رمع نب ليعامسإ ادفلا وبأ
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 نب هللادبع نب دمحم نب ليعامسإ ادفلا وبأ

 ىموزخملا دلاخ نب دمحأ نب دمحم

 1 يدلاخلا
 دمحأ نب هللا رصن نب ليعامسإ ادفلا وبأ

 نب موتكم نب فسوي نب ليعامسإ ادفلا وبأ
 ردص ىقشمدلا يديوسلا يسيقلا دمحأ

 ْ 000 نيدلا
 بتاكلا مالسلادبع نب حتفلا جرفلا وبأ

 يفريصلا ءاجرلا يبأ نب ديعس جرفلا وبأ
 يناهبصألا

 ينييارفسإلا رشب نب لهس جرفلا وبأ
 نب دمحم نب نمحرلادبع جرفلا وبأ

 ةمادق نب دمحأ

 نب مجن نب نمحرلادبع جرفلا وبأ
 يلبنحلا باهولادبع

 معئملادبع نب فيطللادبع جرفلا وبأ

 ينارحلا

 نالع نب دمحأ نب دمحم جرفلا وبأ

 نسحلا نب دوعسم جرفلا وبأ
 يفقثلا دعس نب دومحم نب ىبحي جرفلا وبأ
 رصن يبأ نب دمحم نب حلاص لصفلا وبأ

 يناييشلا
 نب باهولادبع نب قازرلادبع لئاضفلا وبأ

 ةنيكس نب يلع
 بابجلا دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ

 يميمتلا

 نب هللادبع نب دمحم ىلع لضفلا وبأ

 يورهلا رايس نبا هيوريمخ
 هللا ةبه نب يلع نب رفعج لضفلا وبأ

 يكلاملا

 نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ

 نوريخ نب نسحلا نب دمحأ لضفلا وبأ

 ينهيملا ديعس نب دمحأ لضفلا وبأ

 ميهاربإ نب ركب يبأ نب قاحسإ لضفلا وبأ

 نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ لضفلا وبأ

 يقارعلا

 ميهاربإ نب يلع نب ليعامسإ لضفلا وبأ

 يطورشلا يوزنجلا
 يميتلا دمحم نب ليعامسإ لضفلا وبأ

 يطساولا ةريفش

 ينازبلا دحاولادبع نب رهطملا لضفلا وبأ

 بتاكلا

 يفقثلا دحاولادبع نب رفعج لضفلا وبأ

 هللا ةبه نب يلع نب رفعج لضفلا وبأ

 يكلاملا

 دمحأ نب ةزمح نب ناميلس لضفلا وبأ

 يلبتحلا

 يراوسألا

 يشايرلا جرفلا نب سابع لضفلا وبأ

 ملعلا نب فسوي نب ميحرلادبع لضفلا وبأ
 باهولادبع نب زيزعلادبع لضفلا وبأ

 يباطرفكلا

 يناتسرحلا

 يركز نب يلع نب هللادبع لضفلا وبأ
 يرهزلا نمحرلادبع نب هللاديبع لضفلا وبأ
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 دقانلا نب زيزعلادبع نب رمع لضفلا وبأ

 ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ
 يتبسلا يبصحيلا ةمالعلا

 ينيزاوملا نب نسحلا نب دمحم لضفلا وبأ
 يبأ نب مركملا نب دمحم لضفلا وبأ

 يراصنألا نسحلا

 ىنارسيقلا رهاط نب دمحم لضفلا وبأ

 ظفاحلا

 دمحأ نب مالسلادبع نب دمحم لضفلا وبأ

 يراصنألا

 يفركلا
 مارصلا هللاديبع نب دمحم لضفلا وبأ

 يروباسينلا

 يدادغبلا

 نب نسحلا نب دمحم نب دمحم مضفلا وبأ

 ليكولا كابسلا

 يمالسلا رصان نب دمحم لضفلا وبأ

 فرعيو يملسلا ديزي دمحم لضفلا وبأ

 رايهوقب

 ةزمح نب دمحم نب مركم لضفلا وبأ

 يشرقلا
 نسحلا يلبأ نب روصنم لضفلا وبأ

 يربطلا
 ليعامسإ نب يلع نب روصنم لضفلا وبأ

 يربطلا
 نب يطعملادبع نب فسوي لضفلا وبأ

 يليخملا يناسغلا اجن نب روصنم

 فوصلا رفعج نب عاجش سراوفلا وبأ

 قاقدلا نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ

 يمامحلا يلع نب ليعامسإ مساقلا وبأ
 لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ مساقلا وبأ

 يميتلا
 يميمتلا رفعج نب لضفلا مساقلا وبأ

 يدرريبألا روصنم

 نيسحلا نب يلع يبرغملا مساقلا وبأ

 يزاغلا لضفلا يبأ نب مساقلا وبأ

 لدعملا

 هللادبع يبأ نب مالسلادبع نب مساقلا وبأ
 دهاشلا

 ىبطاشلا ةريف نب مساقلا وبأ

 يناجرجلا سابعلا

 يناهبصألا
 قيتع نب رمع نب ةزمح مساقلا وبأ

 يمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ

 نب كلملادبع نب فلخ مساقلا وبأ

 لاوكشب ىسوم نب دوعسم
 ينادعملا دماح نب ءاجر مساقلا وبأ

 يماحشلا رهاظ نب رهاز مساقلا وبأ
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 نب دمحم نب دمحأ نب ديعس مساقلا وبأ

 يدادغبلا انبلا

 ينارفعزلا نب رهاط مساقلا وبأ

 رقصلا نب يلع نب ةحلط مساقلا وبأ

 يناتكلا يدادغبلا

 ديجملادبع نب نمحرلادبع مساقلا وبأ
 يوارفصلا

 نب هللاديبع نب نمحرلادبع مساقلا وبأ
 راسمسلا يفرحلا هللادبع

 دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ

 يناوكذلا

 رصن نب دمحم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ
 نب يكم نب نمحرلادبع مساقلا وبأ

 يردنكسإلا يسلبارطلا بساحلا

 نب فسوي نب ميحرلادبع مساقلا وبأ
 ليفطلا

 يناتسرحلا دمحم نب دمصلادبع مساقلا وبأ

 نب دمحم نب ميركلادبع مساقلا وبأ

 نسحلا نب لضفلا نب ميركلادبع
 ينيوزقلا يعفارلا

 يريشقلا نزاوه نب ميركلادبع مساقلا وبأ

 ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع مساقلا وبأ

 يراصنألا

 يوغبلا دمحم نب هللادبع مساقلا وبأ

 نيساي نب ديز نب كلملادبع مساقلا وبأ

 بيطخلا يعلودلا

 نب دمحم نب كلملادبع مساقلا وبأ

 لدعملا نارشب نب هللادبع

 مساقلا نب دحاولادبع مساقلا وبأ

 ينال ديصلا

 بيسنلا ميهاربإ نبا يلع مساقلا وبأ

 جرفلا يبأ نب يلع مساقلا وبأ

 يزوجلا نب نمحرلادبع
 ينيسحلا ميهاربإ نب يلع مساقلا وبأ

 يخلبلا يعازخلا دمحأ نب يلع مساقلا وبأ

 ركاسع نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ
 يقشمدلا

 يعبرلا نيسحلا نب يلع مساقلا وبأ

 يخونتلا نسحملا نب يلع مساقلا وبأ

 يسرافلا دمحم نب يلع مساقلا وبأ

 ءالعلا يبأ نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ

 نب هللادبع نب هللا ةبه نب يلع مساقلا وبأ

 يعفاشلا ركاسع نبا نيسحلا

 يذمرتلا دمحم نب رمع مساقلا وبأ

 يمخللا زيزعلادبع نب ىسيع مساقلا وبأ
 يجربلا نب دمحم نب مناغ مساقلا وبأ

 نب هللادبع نب فسوي نب دمحم مساقلا وبأ

 يكلاملا يرصملا يركبلا راهن

 ليلخ نب دمحأ نب رصن مساقلا وبأ
 ىجرملا يلصوملا

 يربكعلا رصن نب رصن مساقلا وبأ
 روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ

 يئاكلاللا يربطلا

 دوعس نب يلع نب هللا ةبه مساقلا وبأ

 يراصنألا يريصوبلا

 نيصحلا نب دمحم نب هللا ةبه مساقلا وبأ

 يدادغبلا ينابيشلا

 ةجروف ميركلادبع نب دومحمو مساقلا وبأ

 يناهبصألا

 يجزألا دوعسلا يبأ نب ىبحي مساقلا وبأ

814 



 يبيسلا دمحأ نب ىيحي مساقلا وبأ
 شوب نب دعسأ نب ىيحي مساقلا وبأ

 يجزألا

 ينادمهلا دمحم نب فسوي مساقلا وبأ

 يساينابلا نيسحلا نب لضفلا دجملا وبأ

 مناغ نب رهاط يبأ نب رهاز دجملا وبأ
 يناهبصألا يفقثلا

 ينيورقلا نيسحلا نب دمحم دجملا وبأ

 ليعامسإ نب دحاولادبع نساحملا وبأ
 يئايورلا

 يبأ نب قلاخلادبع نب دمحم نساحملا وبأ
 يرهوجلا ركش

 ميهاربإ نب دمحم نب فسوي نساحملا وبأ
 يدركلا

 ىسيقلا هللا ةبه نب دادقملا فهرملا وبأ

 ١ يعفاشلا
 ينالديصلا لضفلا نب مساقلا رهطملا وبأ
 نب ميركلادبع نب معنملادبع رفظملا وبأ

 يريشقلا
 مامإلا ىلغزق نب فسوي رفظملا وبأ

 ظعاولا
 يدغاكلا دمحم نب دمحأ رفظملا وبأ

 يثيدحلا دوعسم نب رماث رفظملا وبأ
 عناصلا روصنم نب ديعس رفظملا وبأ

 يريشقلا
 نب ميركلادبع نب ميحرلادبع رفظملا وبأ

 يناعمسلا

 يبضلا بيبش نب هللادبع رفظملا وبأ
 نيساي نب يلع نب هللاديبع رفظملا وبأ

 ناهدلا

 يسابعلا دمحأ نب دمحم رفظملا وبأ

 جسوكلا رفعج نب دومحم رفظملا وبأ
 يلبشلا دمحأ نب هللا ةبه رفظملا وبأ
 يوارفلا هللادبع نب معنملادبع يلاعملا وبأ
 يناذمهلا قاحسإ نب دمحأ يلاعملا وبأ

 ١ يئارسجابلا ةفينح نب دمحم
 نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ يلاعملا وبأ

 يزاريشلا
 رشي نب لهس نب لضفلا يلاعملا وبأ

 ينييارفسإلا
 لاقبلا رادنب نب تباث يلاعملا وبأ
 يسدقملا رمع نب دواد يلاعملا وبأ

 يبأ خيشلا نب كلملادبع يلاعملا وبأ

 ينيوجلا فسوي نب دمحم
 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىلاعملا وبأ

 يبيصنلا رهاقلادبع

 دمحم نب ليعامسإ نب دمحم ىلاعملا وبأ
 يسرافلا

 نب كلملادبع نب دمحم يلاعملا وبأ

 يبويألا ليعامسإ
 دحاولادبع نب يلع نب دمحم يلاعملا وبأ

 يراصنألا

 ٍِ : سابا دمحم نب ىلع نب دمحم ىلاعملا وبأ

 يبأ نب دمحم نب دمحم يلاعملا وبأ
 يباتولا يلاعملا

 يماودلا نسحلا نب هللا ةبه يلاعملا وبأ
 ارشداك نب هللادبع نب دمحأ زعملا وبأ

 ايطابط نب دمحم نب ىيحي رمعملا وبأ
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 نب ةزمح نب دمحم نب مركم لضفملا وبأ
 رقصلا يبأ نب ةمالس نب دمحأ

 نب دمحم ىسيع يبأ نب دمحأ مراكملا وبأ

 نابللا يطورشلا يميتلا دمحم

 يئارذابلا دمحم نب كرابملا مراكملا وبأ

 نب نمحرلادبع نب دحاولادبع مراكملا وبأ
 يدزألا لاله

 ديز نب يلع نب رمع نب هللادبع اجنملا وبأ
 ْ يتللا نبا يميرحلا يدادغبلا

 نب دمحم نب دمحأ بهاوملا وبأ

 قارولا يدادغبلا كولم نب كلملادبع

 يرازفلا ورمع نب دمحم هجوملا وبأ
 يوغللا

 نب دمحم يبأ نب دمحأ ىدهلا وبأ

 يسدقملا ميهاربإ نب نمحرلادبع

 نب يلع نب ليعامسإ نب دمحأ ىدهلا وبأ
 باّيجلا نب دمحم

 دمحم نب يكملا نب دمحم مثيهلا وبأ

 يلبنحلا قحلادبع نب كلملادبع ءافولا وبأ

 نسحلا نب دمحأ نب مناغ ءافولا وبأ

 يناهبصألا يدولجلا

 ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم ءافولا وبأ

 يفوصلا ىسيع نب لوألادبع تقولا وبأ

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب ركاش رسيلا وبأ

 يخوتل
 دمحم نب دمحم نب دمحم رسيلا وبأ

 يراصنألا

 يدنكلا مامإلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ

 يراهبربلا نسحلا نب دمحم رحب وبأ

 يدبعلا هللادبع نب ليعامسإ رشب وبأ

 دامح نيب دمحأ نب دمحم رشب وبأ

 يبالودلا

 يلجعلا بيبح نب سنوي رشب وبأ
 يناهبصألا

 نب بلاط يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ

 يمجعلا

 يفريصلا دمحأ نب بوقعي ركب وبأ

 يروباسينلا
 يجنايملا مساقلا نب فسوي ركب وبأ

 دمحأ نب زيزعلادبع نب دمحم ءركب وبأ
 ئرقملا

 نب بويأ نب قاحسإ نب نب دمحأ ركب وبأ
 دايز

 زازبلا ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ

 يريحلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ

 يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ
 يقهيبلا يدرج ورسخلا

 نسوس نب رفظملا نب دمحأ ركب وبأ
 نب نيسحلا نب برقملا نب دمحأ ركب وبأ

 يخركلا نسحلا

 نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ

 هيقفلا داجنلا ناملس نب دمحأ ركب وبأ

 ينادابعلا ناميلس نب دمحأ ركب وبأ

 يبأ نب دمصلادبع نب دمحأ ركب وبأ

 يجروغلا لضفلا

 بيطخلا يلع نب دمحأ ركب وبأ

 نيسحلا نب يلع نب دمحأ ركب وبأ

 يئيئرطلا
 ظفاحلا زازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ
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 مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ
 مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ

 يتشدلا

 نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ
 ظفاحلا مامإلا يرونيدلا ينسلا

 يرونيدلا ناورم نب دمحأ ركب وبأ
 يبرغملا روصنم نب دمحأ ركب وبأ

 نب ةيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ
 يناهبصألا ظفاحلا كروف

 رافصلا هللادبع نب مساقلا ركب وبأ

 يروباسينلا
 هيقفلا رافصلا هللادبع نب مساقلا ركب وبأ

 نب ديمحلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ
 يسدقملا يداهلادبع

 ةمعن نب ميادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ

 يسدقملا

 يغبصلا قاحسإ نب ركب وبأ
 يبيصنلا فسوي نب دالخ نب ركب وبأ

 يدزألا ديرد نب ركب وبأ

 نب يلع نب رمع نب هللادبع نب ركب وبأ
 يدادغبلا لاخنلا

 رذ يبأ نبا ميهاربإ نب دمحم نب ركب وبأ

 يناحلاصلا

 يورهلا ركب يبأ نب دمحم نب ركب وبأ
 يحلاصلا

 مملسلا

 يحلاصلا يضرلا نب دمحم نب ركب وبأ

 نب نمحرلادبع نب دمحم نب ركب وبأ

 نب ملسملا نب دمحم نب يكم نب ركب وبأ
 يقشمدلا فوحلا يبأ

 دومحم نب ركب يبأ نب فسوي نب ركب وبأ

 يزملا
 نيسحلا نب دمحم نب رفعج ركب وبأ

 يبايرفلا

 نب قاحسإ نب نمحرلادبع ركب وبأ
 يقيلاوجلا

 يمشاهلا مساقلا نب نمحرلادبع ركب وبأ

 نب هللادبع نب نمحرلادبع ركب وبأ
 يريحبلا دمحم نب نمحرلادبع

 نب رمع نب دمحأ نب زيزعلادبع ركب وبأ
 يدادغبلا اقاب

 يوريشلا دمحم نب رافغلادبع ركب وبأ
 دواد يبأ ظفاحلا نب هللادبع ركب وبأ

 يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس

 ساحنلا نب نسحلا نب هللادبع ركب وبأ
 مصألا

 نامثع ىلوم دايز نب هللادبع ركب وبأ
 دايز نب دمحم نب هللدبع ركب وبأ

 يروباسينلا

 كروف نب دمحم نب هللدبع ركب وبأ
 بابقلا

 ءدمحم نب دمحم نب هللادبع ركب وبأ

 ئرقملا

 ةمالس نب لضفلا يبأ نب قيتع ركب وبأ
 يناملسلا

 نب دمحم انأ ءدمحأ نب ىلع ركب وبأ

 يلصوملا شاقنلا نسحلا
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 نيسحلا نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 يشاشلا

 ةيومح نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 يسوطلا
 قاقدلا هيولد نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 يروباسينلا

 سودبع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ
 يملسلا نامثع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 راسمسلا يلع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 يرهبألا هجام نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 يناهبصألا

 يسيلفتلا ليعامسإ نب دمحم ركب وبأ

 يروباسينلا

 راطعلا مسقم نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ
 ناطقلا نيسحلا نب دمحم ركب وبأ

 يروباسينلا

 فيصو نب سابعلا نب دمحم ركب وبأ
 يزغلا

 هساد نب ركب نب دمحم ركب وبأ

 يساميملا رفعج نب دمحم ركب وبأ

 رادنبلا مثيهلا نب رفعج نب دمحم ركب وبأ
 يرماسلا لهس نب رفعج نب دمحم ركب وبأ

 يطئارخلاب فورعملا

 يذاباقلملا

 نايزرملا فلخ نب دمحم ركب وبأ
 يرابخألا

 نايح نب فلخ نب دمحم ركب وبأ

 نب ءاقبلا يبأ نب ديعس نب دمحم ركب وبأ
 يروباسيئتلا نزاخلا

 نزاخلا نب ديعس نب دمحم ركب وبأ
 ركسع نب لهس نب دمحم ركب وبأ

 يدادغبلا

 : يملا يراصنألا يقابلادبع نب دمحم ركب وبأ

 ةساد نب قازرلادبع نب دمحم ركب وبأ

 رامتلا
 يرهبألا هللادبع نيب دمحم ركب وبأ

 يميمتلا

 ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم ركب وبأ
 يعفاشلا

 نيسحلا نب هللادبع نب دمحم ركب وبأ
 ةذير نب هللادبع نب دمحم ركب وبأ

 يركز نب هللادبع نب دمحم ركب وبأ
 يقزوجلا

 هيوجنز نب كلملادبع نب دمحم ركب وبأ
 يدادغبلا

 قوزرم نبا هللاديبع نب دمحم ركب وبأ

 ينوغازلا هللاديبع نب دمحم ركب وبأ

 نب رفظملا نب يلع نب دمحم ركب وبأ
 يبشنلا يقشمدلا مساقلا

 يرهوجلا ديح نب يلع نب دمحم ركب وبأ
 يقرحلا رمع نب دمحم ركب وبأ

 دو نب ريكب نب رمع نب دمحم ركب وبأ
 راجنلا يدادغبلا

 روبنز نب رمع نب دمحم ركب وبأ
 زورهب نب دوعسم نب دمحم ركب وبأ

 بيبطلا

 نب معنملادبع نب روصنم ركب وبأ
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 دمحم نب رهاط نب هيجو ركب وبأ
 يماحشلا

 يبأ نب ديبع نب دمحم نب هللادبع ركب وبأ
 يشرقلا ايندلا

 يغارملا فسوي نب يقابلادبع بارت وبأ
 نب راخفلا يبأ نب يلع مامت وبأ

 عيمسلادبع
 لولهبلا نب قاحسإ نب دمحأ رفعج وبأ

 يضاقلا

 يحمجلا ةيواعم نب هللادبع رفعج وبأ

 يسوسرطلا ليعامسإ نب دمحم رفعج وبأ
 يناهبصألا

 يفقثلا مصاع نب دمحم رفعج وبأ

 يناهبصألا

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ
 مكحلا نب يلع نب دمحأ رفعج وبأ

 بيطخلا

 يواحطلا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 نابزرملا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ
 يرهبألا

 رفعج نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ
 يزوجلا

 ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 يواحطلا

 يمشاهلا ليعامسإ نب هللادبع رفعج وبأ
 يلبيدلا ميهاربإ نب دمحم رفعج وبأ

 ةملسملا نب دمحأ نب دمحم رفعج وبأ

 ليفرلا

 نسحلا نب نيسحلا نب دمحم رفعج وبأ
 ينالديصلا

 حاير نب رفعج نب دمحم رفعج وبأ
 يعجشألا

 دمحم نب ميركلادبع نب دمحم رفعج وبأ
 يديسلا

 نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ
 ينيزاوملا نب يملسلا

 يرتحبلا نب ورمع نب دمحم رفعج وبأ
 زازرلا

 سالم نب ماشه نب دمحم رفعج وبأ

 يريمنلا
 رمع نب ىيحي نب دمحم رفعج وبأ

 يتسبلا يميمتلا ذاعم نب نابح

 يزارلا سيردإ نب دمحم «متاح وبأ

 يورهلا بوقعي نب دمحم متاح وبأ
 يميمتلا نادبع نب يكم متاح وبأ

 رهاط يبأ نب دمحأ دماح وبأ

 ينييارفسإلا

 يزجسلا مرصأ نب دمحأ دماح وبأ

 يرهزألا نسحلا نب دمحأ دماح وبأ

 يروباسينلا
 يشمعألا نودمح نب دمحأ دماح وبأ

 .ةيوئسح نب يلع نب دمحأ دماح وبأ

 ئرقملا
 دمحأ نب دمحم نيب دمحأ دماح وبأ

 يورهلا يرشبلا
 نسحلا نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ

 ظفاحلا

 ليعامسإ نب دمحأ ةفذح وبأ

 ذازأ نب دمحأ نب رمع صفح وبأ
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 نب روصنم نب دمحأ نب رمع صفح وبأ

 بيبح نب مساقلا نب دمحم
 يروباسينلا

 يبرحلا يلع نب هللادبع نب رمع صفح وبأ

 يسيباركلا يلع نب رمع صفح وبأ
 يكلاملا يلع نب رمع صفح وبأ

 يرونيدلا مرك نب رمع صفح وبأ

 دزربط نب دمحم نب رمع صفح وبأ
 يدادغبلا

 نب يلع نب دمحم نب رمع صفح وبأ
 تايزلا

 هيومع نب دمحم نب رمع صفح وبأ
 يدرورهسلا

 يروباسينلا رورسم نب رمع صفح وبأ

 دمحأ نب رصن صفح وبأ

 بابحلا نب لضفلا ةفيلخ وبأ
 يومألا حاجن نب ناميلس دواد وبأ

 نبدمحم نبدمحأ نب دبع رذ وبأ

 يراصنألا كامسلا نب ريفغ نب هللادبع

 يكلاملا يورهلا

 ميهاربإ نب دمحم رذ وبأ
 دمحأ نب دمحم نب دمحأ ديشر وبأ

 جيفلاب فورعملا
 يبأ نب دمحم نب زعملادبع حور وبأ

 يورهلا لضفلا
 ظفاحلا ورمع نب نمحرلادبع ةعرز وبأ

 يقشمدلا

 لضفلا يبأ ظفاحلا نب رهاط ةعرز وبأ

 يسدقملا رهاط نب دمحم

 يراخبلا دمحأ نب ميحرلادبع ايركز وبأ

 ةمعن نب دمحأ نب ىيحي ايركز وبأ
 يسدقملا

 يحي نب ليعامسإ نب ىيحي ايركز وبأ
 يبرحلا

 دعس نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ
 يسدقملا

 يلع نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ
 يطورشلا يركاكسلا

 ىسوم نب ىيحي نب ىيحي ايركز وبأ
 يكلاملا يواوزلا

 دمحأ نب يلع نب ىيحي ايركز وبأ
 يقلاملا يمرضحلا

 هيقفلا يزورملا دمحأ نب دمحم ديز وبأ

 دمحم نب ةحلط نب دمحم ملاس وبأ

 يبيصنلا

 نب ىسوم نب ميهاربإ نب دمحأ دعس وبأ
 سمش يبأ نبا يتاماشلا ئرقملا دمحأ

 يذينافلا نيسحلا نب نيسحلا دعس وبأ

 يمشاهلا
 يناعمسلا ميركلادبع دعس وبأ

 نب دمحأ نب رمع نب هللادبع دعس وبأ
 يعفاشلا رافصلا نبا روصنم

 نب دمحم نب يلع نب دحاولادبع دعس وبأ

 ينيوجلا هيومح

 فوصلا طايخب فورعملا

 نمحرلادبع نب دمحم دعس وبأ

 يذورجنللا

 شيشخ نب ميركلادبع نب دمحم دعس وبأ
 يدادغبلا
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 روصنم نب ىيحي نب دمحم دعس وبأ

 يعفاشلا يروباسينلا

 نب دحاولادبع نب نمحرلا ةبه دعس وبأ
 يريشقلا ميركلادبع مساقلا يبأ

 روصنم نب دمحم نب نمحرلادبع ديعس وبأ
 يثراحلا

 يشرقلا دمحم نب هللادبع ديعس وبأ
 نافع نب نامثع نب نابأ ديعس وبأ

 يشاشلا بيلك نب مثيهلا ديعس وبأ

 يميدعلا هللادبع نب سربيب ديعس وبأ

 نب هللادبع نب ميحرلادبع ديعس وبأ
 يقربلا نب ميحرلادبع

 يدسألا كلملادبع نب دمحم ديعس وبأ

 يدادغبلا

 شاقنلا يلع نب دمحم ديعس وبأ

 يفريصلا ىسوم نب دمحم ديعس وبأ

 يدرجورسخلا نيسحلا نب دواد ناميلس وبأ
 ناطقلا دايز نب دمحم نب دمحأ لهس وبأ

 ينييارفسإلا دمحأ نب رشب لهس وبأ
 هللاديبع نب دمحأ نب دمحم لهس وبأ

 يصفحلا

 رمع نب رفعج نب دومحم لهس وبأ
 يربكعلا

 هللاديبع نب دمحأ نب دمحم لهس وبأ

 يزورملا

 يخلبلا يماطسبلا دمحم نب رمع عاجش وبأ

 حابص نب ىيحي نب نسحلا قداص وبأ
 يموزخملا

 يندملا ىيحي نب دشرم قداص وبأ

 يرصملا

 يليضفلا هللا ةبه نب ىلعي دعاص وبأ
 نذؤملا كلملادبع نب دمحأ حلاص وبأ

 يبأ نب رداقلادبع ىلاعت هللا يلو ريبكلا

 يدادغبلا يليجلا حلاص

 زازبلا

 سواط نب هللا ةبه نب رضخلا بلاط وبأ
 ئرقملا

 يدنجلا يقشمدلا يرورسلا

 ةزمح نب نسحلا نب ةزمح بلاط وبأ

 يفوكلا

 يطيبقلا

 يفسويلا

 دارط نب رفظملا نب هللادبع بلاط وبأ

 ييزلا
 ريكب نب نيسحلا نب دمحم بلاط وبأ

 يملسلا
 يناتكلا دمحأ نب يلع نب دمحم بلاط وبأ

 يراشعلا

 يزرابلا نب هللا ةبه نب ميهاربإ رهاط وبأ

 يتالقابلا
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 يناهبصألا يفلسلا 03 ربإ نب دمحم

 يميمتلا

 نب كرابملا نب كرابملا رهاط وبأ
 يشوطعملا

 0 نب رهاط وبأ

 فسوي

 بدؤملا

 هاشذاف 5 ديعس يأ نبا يلع رهاط وبأ

 يمخللا يرايثألا ٠

 يذابأ دمحملا يروباسيتلا

 ىملسلا ةمنزخ نب قاحسإ

 يدايزلا شمحم نب دمحم رهاط وبأ

 نب دمحم نب دمحأ نب مساقلا ةحلط وبأ

 ينيوزقلا بيطخلا روصنم

 ىبحي نب ليضفلا مصاع وبأ

 يدزألا

 يبنعقلا ةملسم نب هللادبع نمحرلادبع وبأ

 نب نيسحلا نب دمحم نمحرلادبع وبأ
 يفوصلا يملسلا ىسوم

 يروباسينلا عماج نب دمحم نمحرلادبع وبأ
 فوصلا طايخب فورعملا

 يساينابلا دمحأ نب كلام هللادبع وبأ

 رمع نب نمحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 يلبنحلا

 نب دمحأ نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ | ين

 يرفاعملا يقلاملا ليمج نب دمحم

 نب نسحلا نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ
 يولعلا نمحرلادبع

 ناولس نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ

 مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ

 يجنلملا ناطقلا

 يملسلا يربرفلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ

 ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا .هللادبع وبأ

 يلاعنلا

 ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ هللادبع وبأ
 يكتعلا هيوطقب

 فالعلا تسود نب دمحأ هللادبع وبأ

 يمتسرلا سابعلا نب نسحلا هللادبع وبأ
 لالخلا كلملادبع نب نسحلا هللادبع وبأ

 يرثألا

 يلبرإلا ميهاربإ نب نيسحلا هللادبع وبأ

 دهف نب دمحأ نب نيسحلا هللادبع وبأ

 يلصوملا يدزألا
 يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا هللادبع وبأ

 يبضلا

 رافصلا دمحأ نب نيسحلا هللادبع وبأ

 يورهلا يخامشلا
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 نب كرابملا نب نيسحلا هللادبع وبأ

 يعبرلا ملسم نب ىيحي نب دمحم
 يلبنحلا يرصبابلا يديبزلا

 يلاعنلا ةحلط نب نيسحلا هللادبع وبأ

 يرسبلا نب يلع نب نيسحلا هللادبع وبأ
 رادنبلا

 جارسلا دمحم نب نيسحلا هللادبع وبأ

 ورسخ نب دمحم نب نيسحلا هللادبع وبأ
 يخلبلا

 نب دمحم نب ىلع نيسحلا هللادبع وبأ

 يناهبصألا دماح نب دمحم نب دمحم

 دمحأ ني دمحم نب ريبزلا هللادبع وبأ

 يريبزلا
 نب دمحأ نب لضفلا نب مساقلا هللادبع وبأ

 يفقثلا دومحم
 طبارملا

 دادغب خرؤم راجنلا نب هللادبع وبأ

 رخافلا نب رمعم نب هللادبع وبأ

 يضرفلا ةعافر هللادبع وبأ

 يمرح يبأ نب نمحرلادبع هللادبع وبأ
 يدزيلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ

 يناجرجلا
 دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ

 ساوقلا
 نب دواد نب ميهأربإ نب دمحم هللادبع وبأ

 يلضافلا رفاظ

 يرم نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ

 ملسم نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع وبأ

 يلبرإلا

 يحلاصلا 2 رهزلا يبأ نب ملا

 يقشمدلا م8

 ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ
 يدسألا

 ميهاربإ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ
 يدسألا نيدلا نيمأ يبلحلا ساحنلا

 نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ
 ْ يحلاصلا مئادلادبع

 مساقلا نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يناذمهلا

 فلخ نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 ئرقملا

 نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ
 يحلاصلا ناخرط نب دمحم

 نب دمحأ ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يخلبلا ئرقملا فلخ

 يورهلا

 نب روصنم يبأ نب دمحم هللادبع وبأ
 يساينابلا ميحرلادبع

 يديمحلا رصن يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يدزألا

 ءاجيهلا يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يحلاصلا

 ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 زازقلا
 مامت نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 طايختلا يحلاصلا

 هدفك



 نمح رلادبع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يدجبلا

 يحلاصلا شايع نب نمحرلادبع
 نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يطالخلا

 يلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يفنحلا ئرقملا

 نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يطساولا دمحأ

 نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يرهوجلا دلخم
 دمحم نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 ينانجلا
 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يحلاصلا ميهاربإ

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا

 يونقلا ةعنم نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 رقص نب قاحسإ نب دمحم هللادبع وبأ
 يبلحلا

 هدنم نب قاحسإ نب دمحم هللادبع وبأ

 دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ

 يسدقملا

 بيقنلا يلع نب بويأ نب دمحم هللادبع وبأ
 نب ىيحي نب بويأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يزارلا يلجبلا سيرضلا

 ينانمسلا نيسحلا نب دمحم هللادبع وبأ

 سايعلا نب نيسحلا نب دمحم هللادبع وبأ
 يولضفلا

 يوارفلا لضفلا نب دمحم هللادبع وبأ

 نب دمحأ نب لضفلا نب دمحم هللادبع وبأ

 يدعاصلا دمحم

 فيظن نب لضفلا نب دمحم هللادبع وبأ
 يرصملا

 نب هللادبع بحملا نب دمحم هللادبع وبأ

 يحلاصلا دمحأ

 يلبنحلا ملسملا نب دمحم هللادبع وبأ

 يزعلا رمتكب نب دمحم هللادبع وبأ

 نب دمحم ديمح نب دمحم هللادبع وبأ
 ينارحلا تيمكلا نب ملسملا نب ديمح

 رمع نب دواد نب دمحم هللا دبع وبأ

 يسدقملا

 متاح نب ةعيبر نب دمحم هللادبع وبأ

 يرصملا
 يثيبدلا ديعس نب دمحم هللادبع وبأ

 يعاضقلا ةمالس نب دمحم هللادبع وبأ

 ارموس نب ناميلس نب دمحم هللادبع وبأ

 يكلاملا يواوزلا

 جرفلا نب يقابلادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 يرودلا

 هللادبع نب ديمحلادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 يشرقلا

 نب نمحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 يسدقملا ضوع نب رمع

 نبا ميحرلادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 يسدقملا يحلاصلا لامكلا

 مالسلادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 يبأ نب زيزعلادبع نب دمحم هللادبع وبأ
 يقشمدلا مث يلقصلا زرطملا نبا مساقلا

 اهقكفل



 مكاحلا ظفاحلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 ينارحلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 لضفلا يبأ نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 يسرملا

 يلبرإلا
 نيسحلا نب هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 ىفعجلا

 ىلبنحلا ىسدقملا

 ىميمتلا

 ىبيلاودلا نسحلا

 فسوي نب يداهلادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 يسدقملا

 فسوي نب يداهلادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 ىسدقملا

 دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 ىسدقملا

 رابجلادبع نب قيتع نب دمحم هللادبع وبأ
 ىلقصلا لدعلا

 رهزألا ىبأ نب ليقع نب دمحم هللادبع وبأ

 يخلبلا

 نب نيسح نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ
 ينيزاوملا

 يبلحلا
 يزملا ملاس نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ

 راجنلا

 ينارحلا ةقدص نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ

 هللادبع نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ

 يبلحلا ينارحلا
 دومحم نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ

 ينالقسعلا

 مساقلا يبأ نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ

 يوالسلا

 نب رضخلا نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ
 يواهرلا سأيلا

 نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ
 مامإ اجاوخ نب نيسحلا نب رمع
 يسرافلا

 نب دمحم نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ
 بتاكلا دماح نب دمحم

 نبا يطانرغلا ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ

 جيلاوق
 نابح نب ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ

 ينئادملا

 يراصنألا ناسغ نب دمحم هللادبع وبأ

 يئاطلا كلام نب دمحم هللادبع وبأ

 نبدمحم نبدمحم هللادبع وبأ

 يسيقلا براحم نب نمحرلادبع
 نب هللادبع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ

 ينالقسعلا نب نمحرلادبع
 نب رمع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ

 ينيارفسألا رافصلا

 ىسيع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ
 فوصلا

 ابطل
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 راطعلا نب دلخم نب دمحم هللادبع وبأ

 يرودلا

 نب نايتف نب لبقم نب دمحم هللادبع وبأ

 يلبنحلا ينملا

 ميهاربإ نب روصنم نب دمحم هللادبع وبأ
 يرهوجلا

 فلخ نب ىسوم نب دمحم هللادبع وبأ

 نب دمحم نب ىسوم نب دمجم هللادبع وبأ
 يمخللا دنس

 ينس نب هللا رصن نب دمحم هللادبع وبأ

 ةلودلا

 نب يلع نب هللا رصن نب دمحم هللادبع وبأ
 1 ةلودلا يفص نب هللا ةبه

 ناملس نب ةمعن نب دمحم هللادبع وبأ

 يحلاصلا يدخرصلا

 نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم هللادبع وبأ
 رادسلا نبا فسوي

 ناردب نب بوقعي نب دمحم هللادبع وبأ
 يدئارجلا

 يقشمدلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ

 يربرفلا فسوي نب دمحم هللادبع وبأ

 نب دمحم نب فسوي نب دمحم هللادبع وبأ
 لدعملا يعفاشلا هللادبع

 رفاسم نب فسوي نب دمحم هللادبع وبأ
 دمحم نب دمحأ نب هللا ةبه هللادبع وبأ

 يلصوملا
 يفئارطلا دمحأ نب دمحمو هللادبع وبأ

 ناخرط نب ركب يبأ نب دمحم هللادبع وبأ

 يقشمدلا

 يلمرلا نابيش نب دمحأ نمؤملادبع وبأ

 يضاقلا ةدبع نب دمحم هللاديبع وبأ

 يكملا زيزعلادبع نب يلع ديبع وبأ
 نمحرلادبع نب ليعامسإ نب نامثع وبأ

 ينوباصلا

 يفقثلا رصن نب نادعس نامثع وبأ

 يريحبلا

 ينارحلا رشعم يبأ نب نيسحلا ةبورع وبأ
 يبحرلا دمحم نب دمحأ يلع وبأ

 يقيلاوجلا نب قاحسإ نب نسحلا يلع وبأ

 يذورملا دمحم نب نيسح يلع وبأ

 يدنكلا

 ينارحلا قاحسإ نب زعملا

 يقهيبلا دمحأ نب ليعامسإ يلع وبأ

 يوحنلا رافصلا حلاص نب ليعامسإ

 ءيرقملا دمحأ نبا نسحلا ىلع وبأ

 رانيد نب ميهاربإ نب نسحلا يلع وبأ
 غياصلا

 قاقدلا

 ناذاش نب دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ

 يدادغبلا

 جرفلا نب نسحلا يلع وبأ
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 يديبزلا نب كرابملا نب نسحلا يلع وبأ

 شاقنلا ريشب نب نسحلا يلع وبأ

 لكوتملا نب رفعج نب نسحلا يلع وبأ
 يرئاصحلا بيبح نب نسحلا يلع وبأ
 يعذربلا ناوفص نب نسحلا يلع وبأ

 يعفاشلا نمحرلادبع نب نسحلا يلع وبأ

 دمحم نب نمحرلادبع نب نسحلا يلع وبأ
 يشكارملا

 يدبعلا ديزي نب ةفرع نب نسحلا يلع وبأ
 يزاوهألا يلع نب نسحلا يلع وبأ
 دمحم نب دمحم نب نسحلا يلع وبأ

 يركبلا
 يماحشلا يلع نب نيسحلا يلع وبأ

 يشخولا يلع نب نيسحلا يلع وبأ
 يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا يلع وبأ
 ظفاحلا دمحم نب نيسحلا يلع وبأ

 دوعسم نب ضايع نب ليضفلا يلع وبأ
 يناسارخلا يعوبريلا يميمتلا

 يدسألا ىسوم نب رشب يلع وبأ
 نب ركب يبأ نب رمع نب نسح يلع وبأ

 يدركلا يرصملا ليلخ

 ينابيشلا قاحسإ نب لبنح يلع وبأ
 يناصرلا هللادبع نب لبنح يلع وبأ

 يسخرسلا دمحأ نب رهاز يلع وبأ
 يرصملا يلع نب باهش يلع وبأ

 يرتستلا يلع نب دمحأ نب يلع يلع وبأ
 نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ

 فاوصلا

 بتاكلا ناهبن نب ديعس نب دمحم يلع وبأ
 هيوبش نب رمع نب دمحم يلع وبأ

 دلاخ نب هللادبع نب روصنم يلع وبأ
 يدلاخلا

 ناميلس نب عيبرلا نب ىبحي يلع وبأ

 دحاولادبع نب رفعج نب مساقلا رمع وبأ

 يمشاهل
 يمشاهلا مساقلا نب ةزمح رمع وبأ

 يسرافلا يدهم نب دحاولادبع رمع وبأ

 ينورزاكلا

 هيوّيح نب سابعلا نب دمحم رمع وبأ
 نب سابعلا نب رمع نب ىسيع نارمع وبأ

 يدنقرمسلا ةزمح

 يروباسينلا ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأ

 هدنم نب باهولادبع ورمع وبأ
 يلع يبأ نب ميهاربإ نب نامثع ورمع وبأ

 يصمحلا

 يسينتلا دمحأ نب نامثع ورمع وبأ

 نب هللادبع نب دمحأ نب نامثع ورمع وبأ
 كامسلا نباب فورعملا قاقدلا ديزي

 يناكذألا قفوملا نب نامثع ورمع وبأ

 نب دمصلادبع نب نامثع ورمع وبأ

 يناتسرحلا نب ميركلادبع
 يشرقلا يلع نب نامثع ورمع وبأ

 ركب يبأ نب رمع نب نامثع ورمع وبأ
 بجاحلا نبا يكلاملا

 يمحملا دمحم نب نامثع ورمع وبأ

 يروباسينلا
 تسود نب دمحم نب نامثع ورمع وبأ

 فاللعلا

 نب دمحم نب نامثع ورمع وبأ

 يروزرهشلا نامثع نب نمحرلادبع

 م“



 نامثع نب دمحم نب نامثع ورمع وبأ

 يرزوتلا ظفاحلا

 يريحلا نادمح نب دمحأ نب دمحم ورمع وبأ

 ينييارفسإلا قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأ

 دايز نب دمحم نب نمحرلادبع ىسيع وبأ
 ينالقابلا نسحلا نب دمحم بلاغ وبأ

 يجركلا نسحلا نب دمحم بلاغ وبأ

 ةيادلا نب يلع نب دمحم بلاغ وبأ

 قدزرفلا بلاغ نب مامه سارف وبأ
 ةشبك وبأ
 يميمتلا ةماسأ يبأ نب ثراحلا دمحم وبأ

 ةيروتسد نب رفعج نب هللادبع دمحم وبأ

 نابزرملا يوحنلا
 يسام نب ميهاربإ نب هللادبع دمحم وبأ

 يدادغبلا

 رادنب نب نسحلا نب هللادبع دمحم وبأ

 ينيدملا

 نايح نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

 يناهبصألا خيشلا يبأب فورعملا

 يناتسدرألا فسوي نب هللادبع دمحم وبأ

 ناسيك نب دمحم نب يلع دمحم وبأ
 يلفغملا ينزملا هللادبع نب دمحأ دمحم وبأ

 رباج نب ىيحي نب دمحأ دمحم وبأ
 يرذالبلا

 نب ميهاربإ نب قاحسإ دمحم وبأ

 ءيرقملا يريزولا رفظم نب قاحسإ

 قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ دمحم وبأ
 يفنحلا يدمالا

 يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ دمحم وبأ

 يخونتلا ركاش رسيلا

 ئراقلا ركب يبأ نب ليعامسإ دمحم وبأ
 يبطخلا نب ليعامسإ دمحم وبأ

 يصرقلا دماح نب ليعامسإ دمحم وبأ

 نيكباب نب يلع نب ليعامسإ دمحم وبأ
 يرهوجلا

 نب تاداعسلا يبأ نب بجنألا دمحم وبأ

 يمامحلا دمحم

 دهازلا يريرجلا دمحم وبأ

 يدنقرمسلا دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ

 يدلخملا دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ

 يروباسينلا

 نب يلع نب دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ
 يفنحلا ءاطع

 بارضلا نب ليعامسإ نب نسحلا دمحم وبأ
 يركسعلا قيشر نب نسحلا دمحم وبأ

 لدعملا يرصملا

 مالس نب يلع نب ملاس نب نسحلا دمحم وبأ

 دالخ نب نمحرلادبع نب نسحلا دمحم وبأ
 يزمرهمارلا يضاقلا

 نب ميحرلادبع نب نسحلا دمحم وبأ
 يردنكسالا يليخملا نب فسوي

 نب ميركلادبع نب نسحلا دمحم وبأ
 يرامغلا مالسلادبع

 يرهوجلا يلع نب نسحلا دمحم وبأ
 ىضترملا نب يلع نب نسحلا دمحم وبأ

 يولعلا
 نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا دمحم وبأ

 ينيدملا هوي

 نسحلا نب ذمحم نب نسحلا دمحم وبأ

 لالخلا

 دفن



 نب دمحم نب يلع نسحلا دمحم وبأ

 يناهبصألا دماح نب دمحم نب دمحم

 يوغبلا دوعسم نبا نيسحلا دمحم وبأ

 ةنسلا يحم

 ةرازف نب ميلس نب نيسحلا دمحم وبأ
 يفنحلا يرفكلا

 ةمينغ نب ركب يبأ نب مساقلا دمحم وبأ
 يليرإلا

 نب فسوي نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ

 يقشمدلا يلازربلا فسوي نب دمحم

 نب دومحم نب رفظم نب مساقلا دمحم وبأ
 ركاسع نب دمحأ

 ظعاولا دمحأ نب نومأملا دمحم وبأ

 يشرقلا
 زابخلا ةكرب نب دمحأ نب كرابملا دمحم وبأ

 يزدنهقلا فسوي نب بلطملا دمحم وبأ

 نب ميهاربإ نب نمحرلادبع نب دمحم وبأ
 يردنكسإلا حاكرفلا نب ءايض

 يوغللا دمحأ نب رفعج دمحم وبأ
 يدلخلا دمحم نب رفعج دمحم وبأ

 يسوطلا دمحأ نب بجاح دمحم وبأ

 يحلاصلا هللادبع نب ةزمح دمحم وبأ

 ليكولا يسدقملا

 يناتسجسلا دمحأ نب جلعد دمحم وبأ

 يزازعلا نايطلا يلع نب ملاس دمحم وبأ

 يكوكملا ىلوم هللادبع نب ايسيس دمحم وبأ
 يحارجلا دمحم نب رابجلادبع دمحم وبأ

 يحلاصلا فلخ نب قحلادبع دمحم وبأ

 يبرغملا ناميلس نب ديمحلادبع دمحم وبأ
 يبلحلا

 يلاعم نب ناميلس نب ديمحلادبع دمحم وبأ
 يفنحلا

 نمحرلادبع نب ديمحلادبع دمحم وبأ
 يريحبلا

 نب يداهلادبع نب ديمحلادبع دمحم وبأ

 يسدقملا فسوي

 نب بجنألا نب قلاخلادبع دمحم وبأ
 ينيدراملا ظفاحلا يربتشنلا رمعملا

 نب مالسلادبع نب قلاخلادبع دمحم وبأ
 يضاقلا يكبلعبلا ديعس

 نب هللا ةبه نب قلاخلادبع دمحم وبأ
 رادنبلا يميرحلا مساقلا

 نب ميهاربإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يسدقملا رمع يبأ نب هللادبع

 نسحلا يبأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 ينارادلا

 ينادليلا مهفلا يبأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 دمحم يبأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 يزمارقلا

 يبأ نب دمحأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 حيرش

 نب دمحأ نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يسدقملا حجار نب هللادبع

 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 فورعملا «يعفاشلا يسدقملا ميهاربإ
 ةماش يبأب

 ني ليعامسإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يحلاصلا دمحأ

 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 سوماجلا نبا ىسوم نب دمحأ

 لفي



 نسحلا نب دمح نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 دهازلا ينودلا

 شارخ نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 ىيحي نب ملاس نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 ِي رابنألا

 نب قلاخلادبع نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 يرس نب دمحم

 يلولادبع نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 ينادليلا

 يقرخلا يلع نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يمخللا

 نب يلع نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يتيركتلا عانم نب نيسح

 دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 يحلاصلا
 ةيولاب نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 يكزملا
 دايز نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ

 يبراحملا

 نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يحلاصلا يداهلادبع نب ديمحلادبع

 نب دمحم نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يحلاصلا يداهلادبع نب ديمحلادبع

 نب فولخم نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يردنكسإلا ةعامج

 ديبع نب رصن نب نمحرلادبع دمحم وبأ
 يفنحلا

 نب ميهاربإ نب ميحرلادبع دمحم وبأ
 يخونتلا ليعامسإ

 زيزم نب سيردإ نب ميحرلادبع دمحم وبأ

 ةملسم نب ىيحي نب ميحرلادبع دمحم وبأ

 يفوكلا يومرألا

 زيزم نب سيردإ نب زيزعلادبع دمحم وبأ

 يومحلا
 يعوشخلا تاكرب نب زيزعلادبع دمحم وبأ

 يبأ نب مالسلادبع نب زيزعلادبع دمحم وبأ
 يملسلا مساقلا

 ركب يبأ نب رمع نب زيزعلادبع دمحم وبأ
 يومحلا

 ني دومحم نب زيزعلادبع دمحم وبأ
 يذبانجلا رضخألا

 يوقلادبع نب ميظعلادبع دمحم وبأ
 ظفاحلا يرذنملا

 يرصملا يدزألا ديعس نب ينغلادبع دمحم وبأ
 ةودقلا حلاص يبأ نب رداقلادبع دمحم وبأ

 يليجلا

 نب زيزعلادبع نب رداقلادبع دمحم وبأ
 يبأ نب ىسيع نب مظعملا كلملا

 بويأ نب ركب
 ظفاحلا هللادبع نب رداقلادبع دمحم وبأ

 يواهرلا دهازلا

 رفظملا نب فسوي نب رداقلادبع دمحم وبأ
 يريطخلا

 ناهبن نب فلخ نب ميركلادبع دمحم وبأ

 يناكلمزلا يراصنألا

 ةيومح نب دمحأ تب هللادبع دمحم وبأ

 نب هللادبع نب ميهاربإ نب هللادبع دمحم وبأ
 يسدقملا رمع يبأ

 دجملا يبأ نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

 - يبرحلا
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 باشخلا نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

 يوحنلا
 يلتلا مامت نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

 دمحم نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

 يسوطلا بيطخلا
 نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ

 همادق

 نب هللادبع نب نسحلا نب هللادبع دمحم وبأ
 يسدقملا ينغلادبع ظفاحلا

 يبأ نب نيسحلا نب هللادبع دمحم وبأ

 دهاشلا يقشمدلا يراصنألا بئاتلا

 يوحنلا ةمالعلا يرب نب هللادبع دمحم وبأ
 يسدقملا

 دمحأ نب رفعج نب هللادبع دمحم وبأ

 يناهبصألا سراف

 درولا نب رفعج نب هللادبع دمحم وبأ
 يكتعلا

 نب نمحرلادبع نب هللادبع دمحم وبأ
 يمرادلا يميمتلا مارهب نب لضفلا

 ىيحي نب نمحرلادبع نب هللادبع دمحم وبأ
 ينامثعلا يجابيدلا

 عيبلا نب هللاديبع نب هللدبع دمحم وبأ

 بدؤملا يدادغبلا

 نب يلع نب رمع نب هللادبع دمحم وبأ
 ينيوجلا ةيومح

 يقرشلا دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

 نسحلا نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

 يئارذابلا
 هللادبع نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

 يشكارملا

 نب فسوي نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ
 يسدقملا معئملادبع

 يلع نب رفاظ نب باهولادبع دمحم وبأ
 يدزألا

 ىسوم نب دمحأ نب ناذبع دمحم وبأ

 ظفاحلا يقيلاوجلا يزاوهألا

 ظفاحلا يمرادلا ديعس نب نامثع دمحم وبأ

 يناذمهلا دمحم نب رمع دمحم وبأ

 يلاعم نب نمحرلادبع نبا ىسيع دمحم وبأ
 يحلاصلا

 نب دمحم يبأ نب ىسيع دمحم وبأ
 يراغملا قازرلادبع

 نب هوكريش نب دواد نب ىسيع دمحم وبأ

 يكوكملا هوكريش نب يذاش
 موتكم نب ميركلادبع نب ىسيع دمحم وبأ
 يدزألا عيبرلا نب ناسغ دمحم وبأ

 يملعلا هللادبع نب رقتسارق دمحم وبأ

 مساقلا يبأ ظفاحلا نب مساقلا دمحم وبأ

 ركاسع نب يلع
 مساقلا يبأ نب رمع نب دمحم دمحم وبأ

 يوالسلا

 نالع نب ملسملا نب يكم دمحم وبأ

 ينافكألا نب دمحأ نب هللا ةبه دمحم وبأ

 يدّيسلا رمع نب لهس نب هللا ةبه دمحم وبأ
 ةرديح نب ىيحي نب هللا ةبه دمحم وبأ

 لدعملا ريشم نباب فرعي يرصملا

 نب بوقعي نب فسوي دمحم وبأ
 يدزألا ديز نب دامح نب ليعامسإ

 دمحم نب دمحأ نب سنوي دمحم وبأ

 ىنيسحلا
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 ينارفعزلا ىيحي نب بيعش نيدم وبأ
 يناوريقلا

 ظفاحلا ميهاربإ نب ناميلس دوعسم وبأ

 يجنلملا

 ملسم نب هللادبع نب ميهاربإ ملسم وبأ
 يشكلا

 ةوخإلا ميحرلادبع نب ديؤملا ملسم وبأ
 يناهبصألا

 ينانمسلا رمع نب نمحرلادبع ملسم وبأ
 بتاكلا دمحأ نب دمحم ملسم وبأ

 دزيرهم نب يلع نب دمحم ملسم وبأ
 يوحنلا

 يريبزلا ركب يبأ نب دمحأ بعصم وبأ

 يورهلا دمحأ نب دبع نب ىسيع موتكم وبأ
 يعاركلا يلع نب دمحأ روصنم وبأ
 رافسلا نيساي نب دمحم نب ديعس روصنم وبأ

 يناردنكسإلا محش نب رفاظ روصنم وبأ
 ةسيره نب نيسحلا نب دمحم روصنم وبأ
 ةيوركش نب يلع نب دمحم روصنم وبأ

 يناهبصألا

 يناردنكسإلا محش نب رفاظ روصنم وبأ
 رهاط نب رهاز نب قلاخلادبع روصنم وبأ

 يماحشلا

 زازقلا نمحرلادبع روصنم وبأ

 نب دمحم نب نمحرلادبع روصنم وبأ
 يميرحلا زازقلا دحاولادبع

 نب دمحم نب نمحرلادبع روصنم وبأ
 رالكب فورعملا يجنسوبلا روصنم

 يلع نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأ

 ئرقملا طايخلا

 دمحأ نب نيسحلا نب دمحم روصنم وبأ
 يموقملا

 دمحأ نب دمحم نب دمحم روصنم وبأ
 يناقونلا يروصنملا

 هدفح دعسأ نب دمحم دمحم روصنم وبأ

 يسوطلا يراطعلا

 دمحم نب ليعامسإ نب دومحم روصنم وبأ

 يفريصلا
 ىيحيشلا يلع نب ملسم روصنم وبأ

 يقيلاوجلا دمحأ نب بوهوم روصنم وبأ

 مساقلا وبأو .ءسنوي روصنم وبأ

 هللا ةبه نب نيسحلا

 يبأ نب ركب يبأ نب دمحم ىسوم وبأ
 ينيدملا ىسيع

 ىسيع نب ركب يبأ نب دمحم ىسوم وبأ
 ينيدملا ظفاحلا

 يلع نب نسحلا نب ةعيبر رازن وبأ
 هيقفلا يمرضحلا يناعنصلا

 قوط نب يقابلادبع نب دمحأ رصن وبأ

 يلصوملا
 راسكلا نب نيسحلا نب دمحأ رصن وبأ

 يرونيدلا

 نب نيسحلا نب دمحم نب دمحأ رصن وبأ
 يذابالكلا يكزاينلا دماح

 نب زعألا نب لئاضف نب زعألا رصن وبأ
 قيلعلا

 يفنحلا يلع نب لضفلا رصن وبأ

 يسخرسلا يلع نب ريهز رصن وبأ
 نب دمحم نب يلع نب نمحرلادبع رصن وبأ

 يكزملا يروباسينلا ىسوم

 ملاك



 نابهو نب سيفنلا نب ميحرلادبع رصن وبأ
 يئثيدحلا

 نابهو نب سيفنلا نب ميحرلادبع رصن وبأ

 يدادغبلا قلاخلادبع نب ميحرلادبع رصن وبأ

 نب دمحم نب ميحرلادبع رصن وبأ

 هللا ةبه نب نسحلا
 ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلادبع رصن وبأ

 يقايرتلا
 دمحم نب دمحأ نب دمحم رصن وبأ

 يراخبلا يمحالملا

 يتيربكلا دمح نب دمحم رصن وبأ

 يبنيزلا دمحم نب دمحم رصن وبأ
 يزاريشلا دمحم نب دمحم رصن وبأ

 دمحم نب دمحم نب دمحم رصن وبأ

 يزاريشلا
 دمحم نب هللا ةبه نب دمحم رصن وبأ

 يزاريشلا

 بتاكلا يكرتلا محازم يبأ نب روصنم رصن وبأ
 يناهبصألا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ

 ظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ

 ينييارفسإلا نسحلا نب كلملادبع ميعن وبأ

 يربنعلا دمحأ نب دمصلادبع لشهن وبأ
 يدبعلا نوراه وبأ

 يمشاهلا لضفلا نب بلطملادبع مشاه وبأ
 يشرقلا يخلبلا

 يباشودلا دمحأ نب ىسيع مشاه وبأ

 نوطالقسلا فسوي نب ىيحي وبأ

 يزورملا ىبحي نب ايركز ىيحي وبأ
 نب ايركز نب دمحأ نب هللادبع ىيحي وبأ

 ةّرسم يبأ

 يلازربلا يقشمدلا مث يليبشإلا رشادي وبأ

 نب ديعس نب قاحسإ بوقعي وبأ

 يوسفلا نايفس نب نسحلا

 يملسلا ةبيتق نب ليعامسإ بوقعي وبأ

 يواسلا دومحم نب فسوي بوقعي وبأ

 نب ينثملا نب يلع نب دمحأ ىلعي وبأ
 يلصوملا يميمتلا ىسيع نب ىيحي

 يملسلا سراف نب دمحأ نب ةزمح ىلعي وبأ

 يبلهملا زيزعلادبع نب ةزمح ىلعي وبأ

 يروباسينلا

 يبلعثلا هللا ةبه نب يلع نب ةزمح ىلعي وبأ
 ارفلا نب نيسحلا نب دمحم ىلعي وبأ

 يميمتلا يلع نب دسأ نب ةزمح ىلعي وبأ
 بتاكلا يسنالقلا نبا

 يدسألا ميمت نب عفان نب فسوي زعلا وبأ

 دادش نب يبلحلا

 نب نيسحلا نب دمحم تنب ةمطاف دمحأ مأ

 يومحلا هحاور

 دعس يبأ نب دمحم تنب ةمطاف ءاهبلا مأ

 يدادغبلا

 دمحأ نب دمحم تنب ةمطاف ءاهبلا مأ

 يناهبصألا

 نب مئادلادبع تنب ةمطاف نسحلا مأ

 مئادلادبع نب دمحأ

 نبا هللادبع تنب لامك نسحلا مأ

 يدنقرمسلا

 رضاح نب دمحم تنب ةرهز ءايحلا مأ

 يدادغبلا يلع تنب ةمطاف ريخلا مأ

 نب دحاولادبع تنب نمحرلا ةمأ لالدلا مأ

 دينجلا
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 هدنم نب ميهاربإ تنب ءامسأ سمشلا مأ

 ةيمثرهلا دمصلادبع تنب يبيب لضفلا مأ

 ةيشرقلا باهولادبع تنب ةميرك لضفلا مأ

 نسحلا نب نمحرلادبع ةنبا بنيز ديؤملا مأ
 ةيناجرجلا يرعشلا

 نب باهولادبع تنب ةيفص ةزمح مأ
 يدسألا رضخلا نب يلع

 نب هللادبع ةنبا تنب نمحرلادبع مأ
 يسدقملا دمحم نب نمحرلادبع

 نب ريخلا دعس تنب ةمطاف هللادبع مأ

 يراصنألا دمحم

 نب نمحرلادبع تنب ةبيبح نمحرلادبع مأ
 دمحم

 ةينابهولا هللادبع تنب يّئجت بتع مأ

 ضوع نب رمع نب هللادبع تنب ةمطاف يلع مأ
 سابع نب رمع تنب بنيز رمع مأ
 نب زيزعلادبع نب ىيحي تنب بنيز رمع مأ

 نيدلا رع مالسلادبع

 نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا تس ةمطاف مأ

 يطساولا
 نب ملاس نب دمحم تنب ءامسأ دمحم مأ

 ىرصص

 نبدمحأ تنب بنيز دمحم مأ
 يسدقملا دحاولادبع نب ميحرلادبع

 نب دمحم تنب بئيز دمحم مأ

 يناتسرحلا نب دمصلادبع نب ميركلادبع

 قاحسإ يبأ تنب ءاهقفلا تس دمحم مأ

 يطساولا دمحأ نب يلع نب ميهاربإ
 نب دمحم تنب ءارزولا تس دمحم مأ

 ينيدراملا نامثع نب ميركلادبع

 ىنارحلا

 نب ميهاربإ تنب ةمطاف دمحم مأ

 يكبلعبلا رفعج نب دومحم
 نب نمحرلادبع تنب ةمطاف دمحم مأ

 ءارفلا نب ورمع

 يدادغبلا

 نب دعسأ نبا رمع تنب ةريزو دمحم مأ

 يخونتلا اجنملا

 يمشاهلا

 ةيسنلا - ج

 جرفلا نب دمحأ تنب هدهش ةيربإلا
 يلع نب هللادبع دمحم يسونبألا

 نايزرملا

 مساقلا وبأ

 هللادبع وبأ كلملادبع نب نسحلا يرثألا

 لالخلا

 ركب وبأ فلخ نب دمحم يرابخألا

 نايزرملا
 ديشخألا نب لضفلا نب ليعامسإ ديشخألا

 ورمع وبأ قفوملا نب نامثع يناكذألا

 هللادبع وبأ ميهاربإ نب نيسحلا يلبرإلا
 وبأ ةمينغ نب ركب يبأ نب مساقلا يلبرإلا

 دمحم

 وبأ رمع نب ركب يبأ نب نابعش يلبرإلا
 تاكربلا
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 يبأ نب نامثع نب زيزعلادبع يلبرإلا
 رهاط

 هللادبع

 هللادبع

 مث ملاس نب ناملس نب دمحأ ينوزرألا

 يحلاصلا

 وبأ ةملسم نب يحي نب ميحرلادبع يومرألا

 نب ملاس نب دومحم نب ميهاربإ يجزألا

 يدادغبلا قاحسإ وبأ ريخلا

 قاحسإ وبأ هللا ةبه نب ميهاربإ يجزألا
 يدادغبلا

 مساقلا وبأ دوعسلا يبأ نب ىيحي يجزألا

 مساقلا

 لاله نب نمحرلادبع نب دحاولادبع يدزألا

 مراكملا وبأ

 نب دمحأ نب نسحلا نب يلع يدزألا

 وبأ لاله نب دحاولادبع نب نمحرلادبع
 نسحلا

 وبأ ىلع نب رفاظ نب باهولادبع يدزألا

 دمحم

 دمحم وبأ عيبرلا نب ناسغ يدزألا

 يديمحلا

 رماع وبأ مساقلا نب دومحم يدزألا

 نب ليعامسإ نب بوقعي نب فسوي يدزألا
 دمحم وبأ دير نب دامح

 نيفيرصلا

 ميهاربإ نب ركب يبأ نب قاحسإ يدسألا
 ساحنلا لضفلا وبأ

 ةرفص يبأ نب مساقلا وبأ بلهملا يدسألا

 يلع وبأ ىسوم نب رشب يدسألا

 نيمأ ىبلحلا ساحنلا هللادبع وبأ

 نيدلا

 زعلاوبأ ميمت نب عفان نب فسوي يدسألا

 دادش نب ىبلحلا

 نب ىلع نب باهولادبع تنب ةيفص ةيدسألا

 ةزمح مأ رضخلا

 نب رمع نب دمحم نب دمحم ينيارفسألا

 هللادبع وبأ رافصلا

 دماح وبأ رهاط يبأ نب دمحأ ينييارفسإلا

 لهس وبأ دمحأ نب رشب ينييارفسإلا
 جرفلا وبأ رشب نب لهس ينييارفسإلا
 ميعن وبأ نسحلا نب كلملادبع ينبيارفسإلا

 ةناوع وبأ قاحسإ نب بوقعي ينييارفسإلا

 ميهاربإ نب رفظملا نب يلع يناردنكسإلا

 يدنكلا نسحلا وبأ

 يلع نب رفعج يردنكسإلا
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 نب فولخم نب نمحرلادبع يردنكسإلا

 مساقلا

 وبأ يلع نب دمحم نب ركاش يراوسألا

 لضفلا

 وبأ حاير نب رفعج نب دمحم يعجشألا

 رفعج

 وبأ ةدنم نب ميهاربإ نب دومحم ينابصألا
 ءافولا

 قاحسإ وبأ دمحم نب ميهاربإ يناهبصألا
 لافقلا نايطلا

 رخفلا وبأ حور نب ديعس نب دعسأ يناهبصألا

 رهاط وبأ ليعامسإ نب عماج يناهبصألا
 هلابب فورعملا

 نب ةيودرم نب ىسوم نب دمحأ يناهبصألا
 ظفاحلا ركب وبأ كروف

 نب دمحم نب يلع نسحلا يناهبصألا

 دمحم وبأ دماح نب دمحم نب دمحم

 هللادبع وبأ دماح نب دمحم نب دمحم

 ملسم وبأ ميحرلادبع نب ديؤملا يناهبصألا
 ةوخإلا

 ةنسلا ماوقب فورعملا يناهبصألا

 ينادعملا

 وبأ هذاشاف نب دمحم نب دواد يناهبصألا

 ليعامسإ
 يفريصلا ءاجرلا يبأ نب ديعس يناهبصألا

 جرفلا وبأ

 ىسيع وبأ

 وبأ ةمش نب رمع نب قازرلادبع يناهبصألا

 بيطلا

 خيشلا يبأب فورعملا دمحم

 ورمع وبأ هدنم نب باهولادبع يناهبصألا
 يدبعلا

 هاشذاف نب ديعس يبأ نبا يلع يناهبصألا

 رهاط وبأ
 نسحلا وبأ دابللا دمحم نب ىلع ىناهبصألا

 نب رفعج نب ىيحي نب يلع يناهبصألا
 نسحلا وبأ هيوكدبع

 ناندع وبأ

 ميحرلادبع نب دمحأ نب دمحم يناهبصألا

 رهاط وبأ

 وبأ هجام نب دمحأ نب دمحم يناهبصألا

 يرهبألا ركب
 وبأ هدنم نب قاحسإ نب دمحم يناهبصألا

 يدبعلا هللادبع

 يسوسرطلا ليعامسإ نب دمحم يناهبصألا

 رفعج وبأ
 وبأ رصن نب دمحأ نب دمحم يناهبصألا

 رفعج
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 رفعج وبأ مصاع نب دمحم يناهبصألا
 يفقثلا

 ةذير نب هللادبع نب دمحم يناهبصألا

 وبأ ةيوركش نب يلع نب دمحم يناهبصألا
 روصنم

 وبأ ميركلادبع نب دومحم يناهبصألا

 ةجروف مساقلا

 روصنم يبأ نب دوعسم يناهبصألا

 حتفلا يبأ نب دمحم نب رصان يناهبصألا
 يريولا حتفلا وبأ

 مأ دمحأ نب دمحم تنب ةمطاف ةيناهبصألا
 ءاهبلا

 وبأ فسوي نب بوقعي نب دمحم مصألا
 سابعلا

 وبأ ساحنلا نب نسحلا نب هللادبع مصألا
 ركب

 وبأ رامع نب ديمح نب يلع يسلبارطألا
 نسحلا

 وبأ دايز نب دمحم نب دمحأ ىبارعألا

 ديعس
 دماح وبأ نودمح نب دمحأ يشمعألا

 دمحم وبأ دمحأ نب هللا ةبه ينافكألا

 دوعسم نب ميهاربإ يريبلولا

 نب دمحم نب رمع نب دمحم يسرافلا مامإ

 هللادبع وبأ اجاوخ نب نسحلا نب رمع
 نب دمحأ نب نمحرلادبع يساومألا

 دادحلا

 سابعلا

 دواد وبأ حاجن نب ناميلس يومألا

 وبأ نامثع ىلوم دايز نب هللادبع يومألا

 ركب

 نب هللادبع نب دمحم نب كلملادبع يومألا

 يدادغبلا لدعملا مساقلا وبأ نارشب

 وبأ ىيحي نب ملاس نب نمحرلادبع يرابنألا

 دمحم

 نمحرلادبع وبأ دلخم نب ىقب ىسلدنألا
 وبأ قازرلادبع نب هللا ةبه يراصنألا

 نسحلا

 ريصنلا نب يلع نب ميهاربإ يراصنألا
 وبأ دمحم نب يلع نب ميهاربإ يراصنألا

 رجاتلا قاحسإ

 نوزع نب يوقلادبع نب ليعامسإ يراصنألا

 نبديمح نب رفعج يراصنألا
 نب جزيد نب خوّرف نب ميركلادبع

 وبأ قيتع نب رمع نب ةزمح يراصنألا
 يناردنكسإلا مساقلا

 نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع يراصنألا
 تماصلا وبأ تماصلا

 يبأ نب نيسحلا نب هللادبع يراصنألا

 وبأ ةحاور نب نيسحلا نب هللادبع يراصنألا

 مساقلا

 ديلولا نب هللادبع يراصنألا

 قالع نب دحاولادبع نب هللادبع يراصنألا
 جاجحلا نبا
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 يبأ نب دحاولادبع نب يلع يراصنألا
 نسحلا وبأ لضفلا

 نب هللادبع نب نيسحلا نب دمحم يراصنألا

 تاكربلا وبأ ةحاور

 لضفلا وبأ نسحلا

 لضفلا وبأ

 ىلاعملا وبأ

 هللادبع وبأ ناسغ نب دمحم يراصنألا

 رسيلا

 رهاطلا وبأ هللادبع نب ليعامسإ ىطامنألا
 رقصلا ىبأ نب دمحأ نب دمحم يراينألا

 نب ىسوم نب دمحم نب دمحأ يزاوهألا
 يدادغبلا تلصلا

 يلع وبأ يلع نب نسحلا يزاوهألا
 دمحم نب يلع يدايألا

 ليعامسإ نب كلملادبع نب دمحم يبويألا

 ىلاعملا وبأ

 نب ميحرلادبع نب نسحلا يردنكسالا

 وبأ ركاش نب دمحم نب هللادبع يدادغبلا

 يربنعلا يرتخبلا

 ميهاربإ نب دمحم يقرش بابلا

 نب ينغلادبع نب دمحأ ينارسجابلا
 يلاعملا وبأ ةفيتح نب دمحم

 مراكملا وبأ دمحم نب كرابملا يئارذابلا

 وبأ نسحلا نب دمحم نب هللادبع يئارذابلا
 دمحم

 نب نيسحلا نب دحاولادبع يزرابلا

 دحاولادبع

 دمحم نب يلع نب دمحم ديشر نابغابلا
 ريخلا وبأ رمع نب دمحأ نب دمحم نابغابلا
 يبأ تنب ةبيجع حابصلا ءوض ةيرادقابلا

 بلاغ

 رهاط

 بلاغ وبأ نسحلا نب دمحم ىنالقابلا

 ىلاعملا

 دجملا وبأ نيسحلا نب لضفلا ىسايئنابلا

 نب روصنم يبأ نب دمحم يساينابلا

 هللادبع وبأ ميحرلادبع
 نمحرلادبع نب دمحأ نب دمحم يدجبلا

 هللادبع وبأ

 نب ىيحي نب بويأ نب دمحم يلجبلا
 يزارلا هللادبع وبأ سيرضلا

 نب يلع نسحلا وبأ مكاحلا يثاحبلا

 نامثع
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 دمحم وبأ نمحرلادبع نب ديمحلادبع يريحبلا
 نب هللادبع نب نمحرلادبع يريحبلا

 ركب وبأ دمحم نب نمحرلادبع
 ايركز وبأ دمحأ نب ميحرلادبع يراخبلا
 حتفلا يبأ يلع نب دمحم يراخبلا

 دمحأ نب يلع نب دمحم يراخبلا

 رحب وبأ نسحلا نب دمحم يراهبربلا
 رضن يبأ نبا مناغ ىجربلا

 مساقلا وبأ دمحم نب مناغ يجربلا

 يلع وبأ ناوفص نب نسحلا يعذربلا

 وبأ فسوي نب دمحم نب مساقلا يلازربلا

 دمحم

 ميحرلادبع نب هللادبع نب ميحرلادبع يقربلا
 ديعس وبأ

 ىيحي نب دمحم نب دمحأ رازبلا

 ظفاحلا ركب وبأ ورمع نب دمحأ زازبلا

 نسحلا يبأ ديشر نب دمحم نب يلع زازبلا

 ركب وبأ ناذاش نب ميهاربإ نب دمحأ زازبلا

 وبأ ريضخ نب دمحم نب كرابملا زازبلا

 بلاط

 وبأ فسوي نب دمحأ نب نمحرلادبع زازبلا
 يدادغبلا رهاط

 نسحلا وبأ فورعم نب يلع زازبلا

 وبأ دلخم نب دمحم نب دمحم زازبلا

 نسحلا

 ةسيفن ةوعدملا هللادبع تنب ةمطاف ةزازبلا

 لضفلا وبأ دحاولادبع نب رهطملا ينازبلا

 بتاكلا

 وبأ يرسبلا نب يلع نب نيسحلا يرسبلا
 يدادغبلا رادنبلا هللادبع

 دمحأ نب يلع يرسبلا
 يلع وبأ ىسيع نب نيسحلا يماطسبلا

 نب دوعسم نب كلملادبع نب فلخ لاوكشب

 مساقلا وبأ ىسوم

 ىسوم نب دمحأ يرصبلا
 ركب يبأ هساد نب ركب نب دمحم يرصبلا

 رامتلا

 باطخلا وبأ دمحأ نب رصن رطبلا

 يقابلادبع نب دمحم يطبلا
 وبأ ناورم نبا ناميلس نب دمحأ يكبلعبلا

 سابعلا

 نب مالسلادبع نب قلاخلادبع يكبلعبلا
 يضاقلا دمحم وبأ ديعس

 نيدلا رخف دمحم نب نمحرلادبع يكبلعبلا

 فسوي نب نمحرلادبع نب دمحم يكبلعبلا
 يلبنحلا

 نب دومحم نب ميهاربإ تنب ةمطاف ةيكبلعبلا
 دمحم مأ رفعج

 نب ناميلس نب دمحأ نب ميهاربإ يلعبلا
 قاحسإ وبأ ناورم

 وبأ فسوي نب نمحرلادبع نب دمحأ يلعبلا
 سابعلا

 وبأ نوريخ نب نسحلا نب دمحأ يدادغبلا

 ينالقابلا نبا ئرقملا لضفلا

 نب رمع نب دمحأ نب زيزعلادبع يدادغبلا
 ركب وبأ اقاب

 وبأ نايب نب دمحأ نب يلع يدادغبلا

 زازرلا نب مساقلا

 نب هللادبع ءافولا يبأ نب دمحأ يدادغبلا

 حتفلا وبأ نمحرلادبع
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 فسوي نب رداقلادبع نب دمحأ يدادغبلا

 نيسحلا وبأ
 نب دعس يبأ نب ليعامسإ يدادغبلا

 تاكربلا وبأ دمحم نب دمحأ

 وبأ ناذاش نب دمحأ نب نسحلا يدادغبلا

 يلع
 بهذملا نب يلع نب نسحلا يدادغبلا

 يميمتلا

 وبأ هللادبع نب دمحم نب كرابملا يدادغبلا

 حتفلا

 وبأ بعالم نب دمحأ نب دواد يدادغبلا

 تاكربلا

 نب دمحم نب دمحأ نب ديعس يدادغبلا

 مساقلا وبأ انبلا

 رصن وبأ قلاخلادبع نب ميحرلادبع يدادغبلا
 وبأ يسام نب ميهاربإ نب هللادبع يدادغبلا

 دمحم

 رطاهلا نب دعس نب هللادبع يدادغبلا

 يجزألا

 وبأ عيبلا نب هللاديبع نب هللادبع يدادغبلا

 بدؤملا دمحم
 روقنلا نب دمحأ دمحم نب هللادبع يدادغبلا

 زازبلا ركب وبأ

 وبأ نيهاش نب رمع نب هللاديبع يدادغبلا
 ظعاولا حتفلا

 ريقملا نب هللادبع يبأ نب يلع يدادغبلا

 وبأ شيعي نب دمحم نب يلع يدادغبلا

 نسحلا

 وبأ ذازأ نب دمحأ نب رمع يدادغبلا

 صفح

 صفح

 نب يلع نب دمحم نب رمع يدادغبلا
 صفح وبأ تايزلا

 سدراوفلا يبأ نب دمحأ نب دمحم يدادغبلا

 حتفلا وبأ

 وبأ هيوقزر نب دمحأ نب دمحم يدادغبلا
 زازبلا نسحلا

 نيسحلا وبأ رفظملا نب دمحم يدادغبلا

 ظفاحلا

 وبأ نايح نب فلخ نب دمحم يدادغيلا

 لالخلا ركب

 وبأ ركسع نب لهس نب دمحم يدادغبلا

 ركب
 شيشخ نب ميركلادبع نب دمحم يدادغبلا

 دعس وبأ

 ديعس وبأ كلملادبع نب دمحم يدادغبلا

 يدسألا

 هيوجنز نب كلملادبع نب دمحم يدادغبلا

 ركب وبأ
 لضفلا وبأ رمع نب دمحم يدادغبلا

 يومرألا

 دو نب ريكب نب رمع نب دمحم يدادغبلا

 راجنلا ركب وبأ
 ركب وبأ روبنز نب رمع نب دمحم يدادغبلا

 قارولا

 وبأ كابسلا نب دمحم نب دمحم يدادغبلا

 لضفلا

 هيوقزر نب دمحم نب دمحم يدادغبلا
 رازبلا
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 وبأ رفاسم نب فسوي نب دمحم يدادغبلا

 ىلبنحلا ىجزألا هللادبع

 نيصحلا نب دمحم نب هللا ةبه يدادغبلا

 ينابيشلا مساقلا وبأ

 راتخملا نب ىيحي يدادغبلا

 ريخلا مأ يلع تنب ةمطاف ةيدادغبلا

 مأ دعس يبأ نب دمحم تنب ةمطاف ةيدادغبلا

 ءاهبلا

 مأ ركسع نب يلع تنب ةيده ةيدادغبلا

 دمحم

 دمحم وبأ دوعسم نبا نيسحلا يوغبلا

 ةنسلا يحم

 مساقلا وبأ دمحم نب هللادبع يروغبلا

 حلاص نب يلع نب دمحم يرغبلا

 رادنب نب دمحأ لاقبلا

 ىلاعملا وبأ رادنب نب تباث لاقبلا

 .رادنب نب تباث نب ىيحي لاقبلا
 سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ يركبلا

 وبأ دمحم نب دمحم نب نسحلا يركبلا

 يلع

 وبأ كورمع نب دمحم نب دمحم يركبلا
 حتفلا

 وبأ رباج نب يحي نب دمحأ يرذالبلا

 دمحم

 ناحلم نب دمحأ يخلبلا

 وبأ ورسخ نب دمحم نب نيسحلا يخلبلا
 هللادبع

 هللادبع وبأ دمحم نب نيسح يخلبلا

 يعازخلا مساقلا وبأ دمحأ نب يلع يخلبلا

 يماطسبلا عاجش وبأ دمحم نب رمع يخلبلا

 ئرقملا هللادبع وبأ

 وبأ رهزألا يبأ نب ليقع نب دمحم يخلبلا

 هللادبع

 نسحلا

 يزاغلا مساقلا وبأ لضفلا يبأ نبا

 لدعملا

 ركب وبأ مثيهلا نب رفعج نب دمحم رادنبلا

 ركب وبأ يلع نب نيسحلا نب دمحأ يقهيبلا
 يدرجو رسخلا

 ىلع وبأ دمحأ نب ليعامسإ ىقهيبلا

 يبأ نب نيسحلا يبأ نب ليعامسإ بئاتلا

 بئاتلا

 رصن وبأ محازم يبأ نب روصنم يكرتلا

 بتاكلا

 ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلادبع يقايرتلا

 سابعلا وبأ ىرصص
 ركب وبأ ليعامسإ نب دمحم ىسيلفتلا

 يروباسيتلا
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 نب نيسح نب يلع نب نمحرلادبع يتيركتلا
 دمحم وبأ عانم

 دمحم وبأ مامت نب دمحأ نب هللادبع ىلتلا

 ركب وبأ نسوس نب رفظملا نب دمحأ رامتلا
 ركب وبأ ةساد نب قازرلادبع نب دمحم رامتلا

 لضفلا وبأ دمحم نب دمحأ يميمتلا

 بابجلا
 دمحم وبأ ةماسأ يبأ نب ثراحلا يميمتلا

 وبأ نسحلا نب سابعلا نب نسحلا يميمتلا
 رهاط

 مساقلا وبأ رفعج نب لضفلا يميمتلا

 ىلعي وبأ يلع نب دسأ نب ةزمح يميمتلا
 بتاكلا يسنالقلا نبا

 باهولادبع نب هللا قزر يميمتلا

 يفنحلا ناطلس نب نمحرلادبع يميمتلا

 رصن يبأ نب نامثع نب نمحرلادبع يميمتلا
 يقشمدلا فيفعلا خيشلا

 نب نمحرلادبع نب هللادبع يميمتلا
 يمرادلا دمحم وبأ مارهب نب لضفلا

 نب دمحأ نب نابح نب دمحم يميمتلا
 يتسبلا متاح وبأ ذاعم نب نابح

 نيسحلا وبأ نمحرلادبع نب دمحم يميمتلا
 يرهبألا ركب وبأ هللادبع نب دمحم يميمتلا

 وبأ ىسيع نب هللادبع نب دمحم ىميمتلا

 هللادبع

 متاح وبأ نادبع نب يكم يميمتلا

 رسيلا يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ يخونتلا
 دمحم وبأ ركاش

 نب ميهاربإ نب ميحرلادبع يخونتلا
 دمحم وبأ ليعامسإ

 مساقلا وبأ نسحملا نب يلع يخونتلا

 نب دعسأ نبا رمع تنب ةريزو ةيخونتلا
 دمحم مأ اجنملا

 ليعامسإ نب قلاخلادبع يسينتلا
 ورمع وبأ دمحأ نب نامثع يسينتلا

 وبأ نامثع نب دمحم نب نامثع يرزوتلا

 ظفاحلا ورمع

 لضفلا وبأ دمحم نب ليعامسإ يميتلا

 نب دمحم ىسيع يبأ نب دمحأ يميتلا
 نابللا يطورشلا مراكملا وبأ دمحم

 وبأ لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ يميتلا
 هساقلا

 ىلعي وبأ هللا ةبه نب يلع نب ةزمح يبلعثلا
 وبأ نوراه نب دمحم نب يلع يبلعغشلا

 يقشمدلا نسحلا

 وبأ مناغ نب رهاط يبأ نب رهاز يفقثلا

 يناهبصألا دجملا

 دمحأ نب دومحم نب دمحأ يفقثلا

 نب دمحأ نب لضفلا نب مساقلا يفقثلا

 هللادبع وبأ دومحم

 لضفلا وبأ دحاولادبع نب رفعج يفق
 نامثع وبأ رصن نب نادعس يفقثلا

 ريمألا ةركب يبأ نب هللاديبع يفقثلا

 سابعلا وبأ قاحسإ نب دمحم يفقثلا

 جارسلا
 وبأ مساقلا نب نسحلا نب دوعسم يفقثلا

 جرفلا
 جرفلا وبأ دعس نب دومحم نب ىبحي يفقثلا
 نب هللادبع تنب ةبيبح مأ تنب ةبيبح شحج

 رحت
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 ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم يناجرجلا

 وبأ ناردب نب بوقعي نب دمحم يدئارجلا

 هللادبع

 دمحم وبأ دمحم نب رابجلادبع يحارجلا

 يبأ نب ديعس يبأ نبا ميمت يناجرجلا
 مساقلا وبأ سابعلا

 هللادبع وبأ ميهاربإ نب دمحم يناجرجلا
 يدزيلا

 نسحلا نب نمحرلادبع ةنبا بنيز ةيناجرجلا
 ديؤملا مأ يرعشلا

 وبأ نيسحلا نب هللادبع نب دمحم يفعجلا

 هللادبع

 وبأ نسحلا نب دمحأ نب مناغ يدولجلا

 ءافولا
 وبأ هيورمع نب ىسيع نب دمحم يدولجلا

 دمحأ

 نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع ىليعامجلا

 ىحلاصلا دمحم وبأ همادق
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 رفعج وبأ ةيواعم نب هللادبع يحمجلا

 رضخألا نب دومحم نب زيزعلادبع يذبانجلا

 هللادبع

 ددسملا نب رهاط يزنجلا

 مأ نب دحاولادبع تنب نمحرلا ةمأ دينجلا
 لالدلا

 تاكربلا

 يقيلاوجلا نب قاحسإ نب نسحلا يقيلاوجلا

 يلع وبأ
 وبأ نب قاحسإ نب نمحرلادبع يقيلاوجلا

 ركب

 روصنم وبأ دمحأ نب بوهوم يقيلاوجلا
 دمحأ نب هللادبع تنب ةمطاف ةيناذزوجلا

 وبأ يركز نب هللادبع نب دمحم يقزوجلا
 ركب

 وبأ رفعج نب دمحم نب دمحأ يزوجلا
 رفعج

 قيتع نابلب نب دمحم يزوجلا
 نب ليلخو يليجلا رداقلادبع يقسوجلا

 دمحأ

 نب يلع نب ليعامسإ نب ليعامسإ نيلسوج
 ادفلا وبأ

 وبأ نيكباب نب يلع نب ليعامسإ يرهوجلا
 دمحم

 دمحم وبأ يلع نب نسحلا يرهوجلا
 ةريغملا نب هللادبع نب مساقلا يرهوجلا

 نب يلع نب دمحأ نب دمحم يرهوجلا

 هللادبع وبأ دلخم

 يبأ نب قلاخلادبع نب دمحم يرهوجلا
 نساحملا وبأ ركش

 ركب وبأ ديح نب يلع نب دمحم يرهوجلا
 وبأ ميهاربإ نب روصنم نب دمحم يرهوجلا

 هللادبع

 نب دمحم نب ركب نب روصنم يرهوجلا
 دمحأ وبأ ديح

 نب ديؤملا نب دمحم نب ميهاربإ ينيوجلا
 قاحسإ وبأ هيومح
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 نب يلع نب رمع نب هللادبع ينيوجلا
 دمحم وبأ ةيومح

 يبأ خيشلا نب كلملادبع ينيرجلا

 دعس وبأ هيومح

 يفوصلا ريبزلا نب يلع نب دمحأ يليجلا
 وبأ ةودقلا حلاص يبأ نب رداقلادبع يليجلا

 دمحم

 قازرلادبع نب رصن يليجلا

 روصنم نب دمحم نب نمحرلادبع يئراحلا
 ديعس وبأ

 وبأ ةربع نب دمحم نب دمحم يئراحلا

 نسحلا
 ميعن وبأ هللادبع نب دمحأ ظفاحلا

 وبأ نسحلا نب دمحم نب دمحأ ظفاحلا

 دماح

 ىلع وبأ دمحم نب نيسحلا ظفاحلا

 ْ ثراحلا نب رشب يفاحلا

 قاحسإ نب دمحم نب دمحم مكاحلا
 دمحأ وبأ ظفاحلا

 وبأ نب زيزعلادبع نب يوقلادبع باّبحلا
 تاكربلا

 قاحسإ وبأ ديعس نب ميهاربإ لابحلا
 ظفاحلا

 ةيطع نب نابح

 يلع نب ميهاربإ يبوبحلا

 مأ دمحم نب نمحرلادبع تنب ةبيبح
 نمحرلادبع

 سابعلا

 نب يلع نبا نمحرلادبع يواجحلا

 نسحلا وبأ ةفيلخ نب دمحأ

 حتفلا وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ دادحلا

 رضخ نب دمحم نب دمحأ دادحلا

 نب سيفنلا نب ميحرلادبع رصن وبأ يثيدحلا

 نابهو

 رفظملا وبأ دوعسم نب رماث يثيدحلا

 نب رمع نب دومح نب دمحأ ينارحلا
 ينئاطبلا سابعلا وبأ لماه نب دومح

 نب دومحم نب دمحم نب دمحأ ينارحلا

 يلع وبأ قاحسإ نب زعملا

 ةبورع وبأ رشعم يبأ نب نيسحلا ينارحلا
 نب مساقلا يبأ نب دحألادبع ينارحلا

 فرش تاكربلا وبأ ةيميت نب ينغلادبع
 - نيدلا

 معنملادبع نب زيزعلادبع ينارحلا
 وبأ معنملادبع نب فيطللادبع ينارحلا

 جرفلا
 نب دمحم ديمح نب دمحم ينارحلا

 وبأ تيمكلا نب ملسملا نب ديمح

 هللادبع

 هللادبع وبأ هللادبع نب دمحم ينارحلا

 وبأ ةقدص نب يلع نب دمحم ينارحلا
 1 هللادبع

 دامع نب دمحم ينارحلا

 مأ ملسملا نب دمحم تنب ةشئاع ةينارحلا

 دمحم
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 قاحسإ وبأ قاحسإ نب ميهاربإ يبرحلا
 ظفاحلا

 نسحلا نب قاحسإ يبرحلا

 وبأ دجملا يبأ نب دمحأ نب هللا دبع يبرحلا

 دمحم

 وبأ ناسيك نب دمحم نب يلع يبرحلا
 دمحم

 صفح وبأ يلع نب هللادبع نب رمع يبرحلا
 وبأ ىيحي نب ليعامسإ نب ىيحي يبرحلا

 ايركز

 لضفلا
 نب دمصلادبع نب نامثع يناتسرحلا

 ورمع وبأ ميركلادبع

 بستحملا كرابملا نب رمع يفرحلا

 ركب وبأ رمع نب دمحم يقرحلا

 نب دمحم نب نمحرلادبع يميرحلا

 ىتللا نبا يدادغبلا اجنملا وبأ

 زارك نباب فورعملا اقب نب ةلئاو يميرحلا
 ميهاربإ نب دمحم يروزحلا
 ةزمح نب نوميملا ينيسحلا

 مساقلا وبأ ميهاربإ نب يلع ينيسحلا

 بلاط يبأ نب ىسوم ينيسحلا

 دمحم

 يلع وبأ بيبح نب نسحلا يرئاصحلا

 نب نسحلا يبأ تنب هدهش ةي :صخلا

 ميظعلادبع

 وبأ هللاديبع نب دمحأ نب دمحم يصفحلا
 لهس

 دمحم وبأ ناميلس نب ديمحلادبع ىبلحلا

 يبرغملا
 وبأ رقص نب قاحسإ نب دمحم يبلحلا

 هللادبع

 وبأ دعاس نب يلع نب دمحم يبلحلا
 هللادبع

 ىنارحلا هللادبع

 وبأ دهف نب ناملس نب دومحم يبلحلا
 ءانثلا

 يبعزلا ركب يبأ نب ميهاربإ يمامحلا

 مساقلا وبأ يلع نب ليعامسإ يمامحلا
 نب تاداعسلا يبأ نب بجنألا يمامحلا

 وبأ رمع نب دمحأ نب يلع يمامحلا
 :سحلا

 يمشاهلا رمع وبأ مساقلا نب ةزمح
 يلع يبأ نب ميهاربإ نب نامثع يصمحلا

 ورمع وبأ
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 وبأ ارفلا نب نيسحلا نب دمحم يلبنحلا نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ يصمحلا

 وبأ يزرابلا نب هللا ةبه نب ميهاربإ يومحلا
 رهاط

 وبأ زيزم نب سيردإ نب دمحأ يومحلا

 سابعلا

 لضفلا يبأ نبا رمع نب ليعامسإ يومحلا
 ادفلا وبأ

 وبأ زيزم نب سيردإ نب ميحرلادبع يومحلا

 دمحم

 وبأ زيزم نب سيردإ نب زيزعلادبع يومحلا
 دمحم

 ركب يبأ نب رمع نب زيزعلادبع يومحلا

 نب نيسحلا نب دمحم تنب ةمطاف ةيومحلا

 رهاط وبأ نيسحلا نب دمحم يئانحلا

 ينملا نب نايتف نب لبقم نب دمحم يلبنحل ١

 سابعلا وبأ ةمالس نب دمحأ يلبنحلا

 سابعلا
 يضاقلا فلخ نب دمحم نب دمحأ يلبنحلا

 سابعلا وبأ

 وبأ دمحأ نب ةزمح نب ناميلس يلبنحلا
 لضفلا

 نب مجن نب نمحرلادبع يلبنحلا

 جرفلا وبأ باهولادبع
 ءافولا وبأ قحلادبع نب كلملادبع يلبنحلا

 يدادغبلا ىلعي

 هللادبع وبأ ملسملا نب دمحم يلبنحلا

 وبأ رمع نب نمحرلادبع نب دمحم يلبنحلا

 هللادبع

 مجن نب نمحرلادبع نب ىيحي يلبنحلا

 رصن وبأ يلع نب لضفلا يفنحلا

 سابعلا وبأ
 وبأ قاحسإ نب ىيحي نب قاحسإ يفنحلا

 يدمآلا دمحم

 ادفلا وبأ نامثع نب ليعامسإ ىفنحلا

 يشرقلا
 ءاطع نب يلع نب دمحأ نب نسحلا يفنحلا

 يلاعم نب ناميلس نب ديمحلادبع ىفنحلا

 دمحم وبأ

 وبأ ديبع نب رصن نب نمحرلادبع يفنحلا
 دمحم

 رتحب نب رصن نب ركب يبأ نب يلع يفنحلا
 هيقفلا نسحلا وبأ

 ئرقملا هللادبع

 ىفنحلا

 وبأ نادمح نب دمحأ نب دمحم يريحلا

 ورمع
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 وبأ دلاخ نب هللادبع نب روصنم يدلاخلا

 يلع
 وبأ ةكرب نب دمحأ نب كرابملا زابخلا

 دمحم

 وبأ نينس نب ميهاربإ نب قاحسإ يلتخلا
 مساقلا

 وبأ لهس نب رفعج نب دمحم يطئارخلا

 ركب
 يلع وبأ يلع نب دمحأ نب دمحأ زارخلا
 يلع وبأ ضايع نب ليضفلا يناسارخلا

 يعوبريلا يميمتلا

 وبأ حتفلا يبأ نب دمحأ نب هللادبع يقرخلا
 حتفلا

 وبأ هيوّيح نب سابعلا نب دمحم زازخلا

 يدادغبلا رمع

 قاحسإ وبأ قاحسإ نب دومحم يعازخلا

 وبأ نيسحلا نب دواد يدرجورسخلا

 ناميلس

 تاكرب نب ميهاربإ يعوشخلا
 رهاط وبأ ميهاربإ نب تاكرب يعوشخلا

 دمحم وبأ تاكرب نب زيزعلادبع يعوشخلا
 دمحم وبأ يبطخلا نب ليعامسإ يبطخلا
 ركب وبأ يلع نب دمحأ بيطخلا

 وبأ مكحلا نب يلع نب دمحأ بيطخلا
 رفعج

 نب زيزعلادبع نب يلع بيطخلا
 نسحلا وبأ يركسلا نب نمحرلادبع

 رفظملا نب فسوي نب رداقلادبع يريطخلا
 دمحم وبأ

 نسحلا وبأ دمحم نب دمحأ فافخلا

 وبأ لماك نب كرابملا نب فسوي فافخلا

 حزتفلا
 وبأ نامثع نب دمحأ نب دمحم يطالخلا

 هللادبع

 وبأ نسحلا نب دمحم نب نسحلا لالخلا

 دمحم

 وبأ قوزرم نبا هللاديبع نب دمحم لالخلا
 ركب

 دمحم وبأ دمحم نب رفعج يدلخلا

 نسحلا نب يلع يعلخلا
 بلاغ نب دمحم نب دمحأ يمزراوخلا

 يناقربلاب فورعملا
 نب دمحأ نب رابجلادبع دمحم يراوخلا

 دمحم

 ديزم نب دمحم نب كرابملا صاوخلا

 فيطللادبع نب يلع يميخلا
 وبأ نسحلا يبأ نب نمحرلادبع ينارادلا

 دمحم

 نسحلا وبأ رمع نب يلع ينطقرادلا

 ظفاحلا دمحم وبأ ديعس نب نامثع يمرادلا

 رفظملا نب دمحم نب نمحرلادبع يدوادلا

 نيسحلا وبأ

 وبأ مئادلادبع نبا ليتاش نب هللاديبع سابدلا

 حتفلا

 ميهاربإ نب قاحسإ يربذلا
 هللادبع وبأ ديعس نب دمحم يئيبدلا

 قاحسإ وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ يجردلا

 ميهاربإ نب ليعامسإ يجردلا
 وبأ مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحأ يتشدلا

 ركب
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 نمحرلادبع نب دمحم يلوغدلا

 مئانغلا

 وبأ ناملس نب دمحأ نب -لا قاقدلا

 ىلع

 ةلبج نب نابح قاقدلا

 وبأ ايركز نب يلع نب هللادبع قاقدلا
 لضفلا

 نب هللادبع نب نب دمحأ نب نامثع قاقدلا

 كامسلا نباب فورعملا ورمع وبأ ديزي
 مساقلا وبأ نسحلا نب هللا ةبه قاقدلا

 هللادبع نب ليخ نب ميهاربإ يم دلا

 دمحأ ني هللا رصن نب ليعامسإ يقشمدلا

 ادفلا وبأ

 نب فسوي نب دمحم نب مساقلا يقشمدلا

 نب دومحم نب رفظم و مساقلا يقشم ةمدلا

 وبأ ظفاحلا ورمع نب نمحرلادبع يقشمدلا

 عدذ

 بئاتلا يبأ نب نيسحلا نب هللادبع يقشمدلا

 نب نسحلا نب باهولادبع يقشم دلا

 ركاسع نب دمحم

 وبأ مهفلا يبأ نب دمحأ نب يلع يقشمدلا
 نسحلا

 وبأ ركاسع نب نسحلا نب يلع يقشمدلا

 مساقلا

 نب نمؤملادبع نب يلع يقشمدلا

 يثراحلادبع نب زيزعلادبع

 نسحلا وبأ محارلادبع نب نمحرلادبع
 ساوقلا

 وبأ ركاسع نب يلع نب مساقل يقشمدلا

 دمحم

 يميمتلا رمع نب يلع نب ظوفحم يقشمدلا

 نيدلا يحم

 وبأ فرشم نب زعلا يبأ نب دمحم يقشمدلا
03 

 هللادبع

 ناخرط نب ركب يبأ نب دمحم يقشمدلا

 نامثع نب ركب يبأ نب دمحم يقشمدلا
 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىقشمدلا

 وبأ ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا

 هللادبع

 . يلقصلا ٠ هللادبع ل زرطملا نبا مساقلا

 نب يلع نب هللا رصن نب دمحم يقشمدلا

 هللادبع وبأ ةلودلا ىنس نب هللا ةبه

 هللادبع وبأ فسوي نب دمحم ىقشمدلا

 وبأ نالع نب ملسملا نب يكم يقشمدلا

 يسيقلا دمحم

 جاجحلا وبأ ليلخ نب فسوي يقشمدلا
 هللادبع نب ليلخ نب سنوي يقشمدلا
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 تس يهو اجنملا تنب ةريزو ةيقشمدلا

 - اجنملا نب رمع تنب ءارزولا

 وبأ باهولادبع نب رابجلادبع ناهدلا
 يروباسينلا نسحلا

 وبأ نيساي نب يلع نب هللاديبع ناهدلا

 رفظملا

 يبأ نب نسحملادبع نب دمحم يبيلاودلا

 هللادبع وبأ نسحلا

 يلاعملا وبأ نسحلا نب هللا ةبه يماودلا

 وبأ جرفلا نب يقابلادبع نب دمحم يرودلا
 هللادبع

 هللادبع وبأ نب دلخم نب دمحم يرودلا

 مشاه وبأ دمحأ نب ىسيع يباشودلا

 وبأ دامح نب دمحأ نب دمحم يبالودلا

 رشب

 وبأ نيساي نب ديز نب كلملادبع يعلودلا

 بيطخلا مساقلا

 وبأ دمحم نب دمحأ نب حلفم يمودلا

 حتفلا

 وبأ نسحلا نب دمح نب نمحرلادبع ينودلا
 دهازلا دمحم

 رفعج وبأ ميهاربإ نب دمحم يلييدلا

 نب يلع نب ركب يبأ نب دمحأ يريدلا
 سابعلا وبأ ناوعج

 دحاولادبع نب يلع يررنيدلا
 وبأ راسكلا نب نيسحلا نب دمحأ يرونيدلا

 رصن

 نب قاحسإ نب دمحم نب دمحأ يرونيدلا
 ركب وبأ ينسلا

 ركب وبأ ناورم نب دمحأ يرونيدلا

 صفح وبأ مرك نب رمع يرونيدلا

 مساقلا وبأ

 ءانثلا يبأ نب ىيحي نب يلع يبهذلا

 هللادبع

 نمحرلادبع نب دمحم ىبهذلا

 وبأ رادنب نب نسحلا نب دمحأ يزارلا

 سابعلا

 ءاجرلا يبأ نب ليلخ يزارلا

 متاح وبأ سيردإ نب دمحم يزارلا

 نب نمحرلادبع نب نسحلا يزمرهمارلا

 يديبزلا هللادبع وبأ ملسم نب ىيحي

 يلبنحلا يرصبابلا

 نسحلا

 يلع وبأ دمحم نب دمحأ يبحرلا

 يرتحبلا نب ورمع نب دمحم زازرلا

 رفعج

 هللادبع وبأ سابعلا نب نسحلا ىمتسرلا

 يلع وبأ هللادبع نب لبنح يفاصرلا

 زيكتشونأ يناوضرلا
 وبأ ةملسملا نب دمحأ نب دمحم ليفرلا

 رفعج

 وب
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 نمؤملادبع وبأ نابيش نب دمحأ يلمرلا
 دمحم وبأ هللادبع نب رداقلادبع يواهرلا

 دهازلا ظفاحلا

 نب رضخلا نب رمع نب دمحم يواهرلا
 هللادبع وبأ سأيلا

 حتفلا وبأ هللادبع نب سودبع يروارذورلا

 وبأ ليعامسإ نب دحاولادبع ينايورلا

 نساحملا

 دمحم نب نيسحلا نب قيتع يتشديورلا

 ماوعلا يبأ نب دمحأ ني دمحم يحايرلا

 لضفلا وبأ جرفلا نب سابع يشايرلا

 ركب وبأ هللاديبع نب دمحم ينوغازلا
 يجح نب دمحم نب دمحأ ينادبزلا

 تيب بيطخ نب رمع نب فسوي يديبزلا
 رهاطلا وبأ رابألا

 بعصم وبأ ركب يبأ نب دمحأ يريبزلا
 وبأ دمحأ نب دمحم نب ريبزلا يريبزلا

 هللادبع

 حابصلا نب دمحم نب نسحلا ينارفعزلا
 مساقلا وبأ ليعامسإ نب رهاط ينارفعزلا

 ناهبن نب فلخ نب ميركلادبع يناكلمزلا

 دمحم وبأ

 لضفلا وبأ نمحرلادبع نب هللاديبع يرهزلا
 وبأ ارموس نب ناميلس نب دمحم يواوزلا

 هللأدبع

 وبأ ىسوم نب ىيحي نب ىيحي يواوزلا
 ايركز

 وبأ نوراه نب دمحأ نب دمحم ينزوزلا

 نسحلا

 رهاط وبأ شمحم نب دمحم يدايزلا

 نيسح نب يلع نب دمحم نب دارط يبنيزلا
 بيقنلا سراوفلا وبأ

 وبأ دارط نب رفظملا نب هللادبع يبنيزلا
 بلاط

 مساقلا وبأ دارط نب يلع يبنيزلا

 رصن وبأ دمحم نب دمحم يبنيزلا

 بوقعي وبأ دومحم نب فسوي يواسلا

 رفظملا يبأ نب حلاص يتبسلا

 وبأ ضايع نب ىسوم نب ضايع يتبسلا
 يبصحبلا ةمالعلا لضفلا

 دماح وبأ مرصأ نب دمحأ يزجسلا

 دمحم وبأ دمحأ نب جلعد يناتسجسلا

 دواد ىبأ ظفاحلا نب هللادبع ىناتسجسلا

 ْ ركب وبأ ثعشألا نب ناميلس

 وبأ دمصلادبع نب دمحم نب ىلع يواخسلا

 نسحلا

 نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم رادسلا

 هللادبع وبأ فسوي

 هللادبع وبأ دمحم نب نيسحلا جارسلا

 يلع وبأ دمحأ نب رهاز يسخرسلا

 رصن وبأ يلع نب ريهز يسخرسلا
 وبأ ةيومح نب دمحأ نب هللادبع يسخرسلا

 دمحم

 بلاط يبأ نب ركب يبأ نب مامت يرورسلا
 يدنجلا يقشمدلا بلاط وبأ

 وبأ مامإلا نب رمع نب دمحأ جيرسلا

 سابعلا
 هللادبع نب ميهاربإ يدعسلا

 نب يلع نب ليعامسإ نب دمحأ يدعسلا
 0 ىدهلا وبأ باّبجلا نب دمحم
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 ميهاربإ

 وبأ نيساي نب دمحم نب ديعس رافسلا

 روصنم

 رابجلادبع نب هللادبع يركسلا

 نيسحلا وبأ نارشب

 دمحم نب دمحم نكسلا

 لضفلا وبأ رصان نب دمحم يمالسلا

 مساقلا يبأ نب رمع نب دمحم يوالسلا

 دمحم وبأ

 يناهبصألا رهاط وبأ ميهاربإ نب دمحم

 ةمالس نب لضفلا يبأ نب قيتع يناملسلا

 ركب وبأ

 يربرفلا

 يبأ نب دحاولادبع نب دمحأ يملسلا

 نسحلا وبأ ديدحلا

 بوقعي وبأ ةبيتق نب ليعامسإ يملسلا

 ىلعي
 يبأ نب مالسلادبع نب زيزعلادبع يملسلا

 دمحم وبأ ةزمح نب ميركلادبع يملسلا

 يوحنلا نسحلا وبأ رهاط نب يلع يملسلا

 ركب وبأ نامثع نب دمحأ نب دمحم يملسلا

 وبأ ىسوم نب نيسحلا نب دمحم يملسلا

 رهاط وبأ ةميزخ نب قاحسإ

 يراصنألا

 وبأ رباص نب هللادبع نب دمحم ىملسلا

 بلاط

 رفعج وبأ ينيزاوملا

 لضفلا وبأ فرعيو ديزي دمحم يملسلا
 رايهوقب

 نب سابعلا نب رمع نب ىسيع يدنقرمسلا
 نارمع وبأ ةزمح

 مأ نبا هللادبع تنب لامك يدنقرمسلا

 نسحلا
 دمحم وبأ دمحأ نب نسحلا يدنقرمسلا

 هللادبع نب هللاديبع نب نمحرلادبع راسمسلا
 ش يفرحلا مساقلا وبأ

 ركب وبأ يلع نب دمحأ نب دمحم راسمسلا

 وبأ ميركلادبع نب ميحرلادبع يناعمسلا
 رفظملا

 دعس وبأ ميركلادبع يناعمسلا

 ملسم وبأ رمع نب نمحرلادبع ينانمسلا
 هللادبع وبأ نيسحلا نب دمحم ينانمسلا

 حتفلا يبأ نب يلع نب دمحم يراجنسلا
 وبأ هيومع نب دمحم نب رمع يدرورهسلا

 صفح

 ميحرلادبع تنب ةديس ةيدرورهسلا

 العلا وبأ ةيولهس نب رمع نب دمح ةيولهس
 ةفذح وبأ ليعامسإ نب دمحأ ىمهسلا

 يندملا يشرقلا
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 مساقلا وبأ فسوي نب ةزمح يمهسلا

 سابعلا وبأ مساقلا نب مساقلا يرايسلا

 مساقلا وبأ دمحأ نب ىيحي يبيسلا

 وبأ دمحم نب ميركلادبع نب دمحم يديسلا
 رفعج

 وبأ رمع نب لهس نب هللا ةبه يدّيسلا
 دمحم

 نب دمحم نب باهولادبع ىخايذاشلا

 حزتفلا وبأ دمحأ نب هاش

 ميزخ نب ميهاربإ يشاشلا
 ديعس وبأ بيلك نب مثيهلا يشاشلا

 وبأ نيسحلا نب دمحأ نب دمحم يشاشلا

 ركب

 يبأ يلع نب ىيحي نب يلع يبطاشلا
 نسحلا

 ادفلا وبأ ناخرط نب قاحسإ يروغاشلا

 وبأ ناسح نب نامثع نب يلع يروغاشلا

 هيقفلا نسحلا

 وبأ سنأ نب دمحم نب دمحأ يعفاشلا

 سابعلا
 ةلودلا ينس نب ىيحي نب دمحأ يعفاشلا

 يقشمدلا سابعلا وبأ

 يلع وبأ نمحرلادبع نب نسحلا يعفاشلا
 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع يعفاشلا

 نب نيدلا زع دمحم نب زيزعلادبع يعفاشلا
 ينانكلا ةعامج

 دعس وبأ رافصلا نبا روصنم

 نبا دواد نب ميهاريإ نب يلع يعفاشلا

 نسحلا ىبأ راطعلا

 نب هللادبع نب هللا ةبه نب يلع يعفاشلا
 مساقلا وبأ ركاسع نبا نيسحلا

 وبأ ميهاربإ نب هللادبع نب دمحم يعفاشلا

 ركب

 وبأ روصنم نب ىيحي نب دمحم يعفاشلا
 يروباسينلا دعس

 نب دمحم نب فسوي نب دمحم ىعفاشلا

 لدعملا هللادبع وبأ هللادبع

 حتفلا وبأ دمحم نب هللا رصن يعفاشلا

 نب ىسوم نب ميهاربإ نب دمحأ يتاماشلا
 سمش يبأ نبا دعس وبأ دمحأ

 نمحرلادبع نب دمحم يماشلا
 وبأ هللادبع يبأ نب مالسلادبع نب دهاشلا

 مساقلا

 هللادبع نب شقآ يلبشلا

 رفظملا وبأ دمحأ نب هللا ةبه يلبشلا

 يلع وبأ رمع نب دمحم هيوبش
 يلع وبأ يلع نب نيسحلا يماحشلا

 مساقلا وبأ رهاظ نب رهاز يماحشلا

 وبأ رهاط نب رهاز نب قلاخلادبع يماحشلا

 روصنم

 وبأ دمحم نب رهاط نب هيجو يماخشلا
 ركب

 سايلا نب ركب يبأ نب رفظملا يحرشلا
 دمحم وبأ دمحم نب هللادبع يقرشلا

 وبأ ميهاربإ نب يلع نب ليعامسإ يطورشلا
 يوزنجلا لضفلا
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 يحلاصلا رمع

 وبأ باهولادبع نب ملسملا يطورشلا

 يذقنملا ينيسحلا مئانغلا

 نسحلا وبأ يركاكسلا نب ىيحي

 يركاكسلا ايركز

 يركبلا سابعلا
 وبأ نمحرلادبع نب ميحرلادبع ىرعشلا

 نسحلا

 لضفلا نب دمحأ يريعشلا

 نسحلا

 نب دمحم نب نامثع يروزرهشلا

 نسحلا

 سابعلا

 سابعلا وبأ بلعث ىيحي نب دمحأ ينابيشلا
 وبأ يوسنلا نايفس نب نسحلا ينابيشلا

 سابعلا

 يلع وبأ قاحسإ نب لبنح ينابيشلا

 لصملا

 لضفلا وبأ هللادبع نب دمحم ىنابيشلا

 يفوكلا
 دمحم نب نسحملادبع يحيشلا

 وبأ نمحرلادبع نب ميهاربإ يزاريشلا
 يزاريشلا نبا قاحسإ

 وبأ فسوي نب يلع نب ميهاربإ يزاريشلا
 يدابأز وريفلا قاحسإ

 فلخ نب يلع نب دمحأ يزاريشلا

 نب هللا ةبه نب دمحم نب دمحأ يزاريشلا

 يلاعملا وبأ يزاريشلا

 رصن

 رصن

 ركب وبأ دمحم نب رافغلادبع يوريشلا

 قاحسإ وبأ سنوي نب ليعامسإ يعيشلا

 زيزعلادبع نب نمحرلادبع غئاصلا
 نيسحلا نب دمحم نب باهولادبع ينوباصلا

 نيسحلا وبأ قاحسإ نب دمحم ىباصلا

 نب دمحأ نب لضفلا نب دمحم يدعاصلا

 قاحسإ وبأ يلع نب ميهاربإ يحلاصلا .

 ىطساولا

 نب دمحم فيسلا نب دمحأ يحلاصلا

 يسدقملا ةمادق نب رمع نب دمحأ
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 سابعلا

 نمحرلادبع نب ليعامسإ يحلاصلا

 دمحم ويأ هللادبع نب ةزمح يحلاصلا

 ليكولا يسدقملا

 بيطلا وبأ نيسحلا نب ةحلط يحلاصلا

 دمحم وبأ فلخ نب قحلا دبع يحلاصلا

 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع يحلاصلا
 دمحم وبأ دمحأ

 نب دحاولادبع نب نمحرلادبع يحلاصلا
 لمجلا ديبعب فورعملا ةمالس

 دمحأ نب دمحم نب نمحرلادبع يحلاصلا
 دمحم وبأ

 نب دمحم نب نمحرلادبع يحلاصلا
 دمحم وبأ يداهلادبع نب ديمحلادبع

 نسحلا نب دمحم نب زيزعلادبع يحلاصلا

 نب ميهاربإ نب , نسحملادبع يحلاصلا

 دهاشلا نالوخ

 يلاعم نب نمحرلادبع نبا ىسيع يحلاصلا
 دمحم وبأ

 وبأ يرم نب ميهاربإ نب دمحم يحلاصلا

 هللادبع

 يلوسغلا هللادبع وبأ رهزلا يبأ

 هللادبع وبأ مئادلادبع

 هللادبع وبأ ناخرط

 أ نب دمحأ نب دمحم يحلاصلا

 يريرحلا دارزلا هللادبع وبأ

 وبأ مامت نب دمحأ نب دمحم يحلاصلا

 طايخلا هللادبع

 نبدمحأ نب دمحم يىيحلاصلا

 هللادبع وبأ شايع نب نمحرلادبع
 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىحلاصلا

 هللادبع وبأ ميهاربإ

 نب ليعامسإ نب دمحم يحلاصلا
 هللادبع وبأ زابخلا نب ميهاربإ

 نب هللادبع بحملا نب دمحم يىحلاصلا

 هللادبع وبأ دمحأ

 وبأ ناملس نب ةمعن نب دمحم ىحلاصلا

 يدخرصلا هللادبع

 نب نمحرلادبع تنب ةمطاف ةيحلاصلا
 ةيوادرملا دمحم مأ ءارفلا نب ورمع

 وبأ رانيد نب ميهاربإ نب نسحلا غياصلا

 يلع
 هيوزع نب نيكتخب غياصلا

 دمحأ نب رصن يبأ نب دمحأ غابصلا

 نب نمحرلادبع نب دمحأ يدخرصلا
 ساوقلا ميهاربإ

 نب ملاس نب دمحم تنب ءامسأ ىرصص

 ءاجيهلا يب

 دمحم مأ ىرصص

 نب مساقلا وبأ هللا ةبه نب نيسحلا ىرصص
 ىرصص

 يضرلادمحم نب ليعامسإ رافصلا

 هللادبع وبأ دمحأ نب نيسحلا رافصلا

 يورهلا يخامشلا

 هيقفلا ركب وبأ هللادبع نب مساقلا رافصلا
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 وبأ ديجملادبع نب نمحرلادبع يوارفصلا
 مساقلا

 لدعلا هللادبع

 نب نسحلا نب ةعيبر يمرضحلا يناعنصلا

 هيقفلا رازن وبأ يلع

 شكارملا

 يلع
 نسحلا يبأ نب فسوي نب يلع يروصلا

 نسحلا وبأ

 نمؤم نب دمحم يروصلا

 تقولا وبأ ىسيع نب لوألادبع يفوصلا
 نب دمحأ نب روصنم يبأ نب دمحأ يفوصلا

 سابعلا وبأ كرتلا لاني

 سيئر نب يلع نب نيسحلا يفوصلا
 دمحم وبأ ءاسؤرلا

 سراوفلا وبأ رفعج نب عاجش يفوصلا

 فيطللادبع نب نمحرلادبع يفوصلا

 فيطللادبع نب نمحرلادبع يفوصلا

 نب باهولادبع نب قازرلادبع يفوصلا
 يدادغبلا لئاضفلا وبأ ةئيكس نب يلع

 دينجلا نب دمحم نب دمحم يفوصلا

 وبأ ىسيع نب دمحم نب دمحم يفوصلا
 هللادبع

 رهطملا وبأ لضفلا نب مساقلا ينالديصلا

 وبأ مساقلا نب دحاولادبع ينالديصلا

 مساقلا

 نسحلا نب نيسحلا نب دمحم ينالديصلا

 رفعج وبأ

 دمحم نب ليعامسإ نب دومحم يفريصلا

 روصنم وبأ

 سابعلا وبأ سنوي نب دمحأ يبضلا

 رفظملا وبأ بيبش نب هللادبع يبضلا

 العلا وبأ رابجلادبع نب دمحم ىبضلا

 يناسيفلا
 دمحم وبأ ليعامسإ نب نسحلا بارضلا

 يرصملا
 ليعامسإ نب نسحلا نب زيزعلادبع بارضلا
 هللادبع وبأ كلام نب دمحم ىئاطلا

 وبأ يلع نب دمحم نب دمحم يئاطلا

 حزتفلا
 رفعج وبأ رمع نب ىيحي نب دمحم يئاطلا

 يلصوملا
 وبأ ىسيع نب دمحم نب دمحم خابطلا

 هللادبع

 رمعملا وبأ دمحم نب ىيحي ابطابط

 وبأ ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ يربطلا
 قاحسإ

 عاجش نب يلع نب دمحم نب دمحأ يربطلا
 بيطلا وبأ هللادبع نب رهاط يربطلا
 نسحلا وبأ دمحم نب يلع يربطلا
 رفعج وبأ ريرج نب دمحم يربطلا

 لضفلا وبأ نسحلا يلبأ نب روصنم يربطلا

 وبأ ليعامسإ نب يلع نب روصنم يربطلا
 لضفلا
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 وبأ زورهب نب دوعسم نب دمحم بيبطلا
 ركب

 رفعج وبأ دمحم نب دمحأ يواحطلا

 وبأ ةمالس نب دمحم نب دمحأ يواحطلا

 رفعج

 رصان نب دمحأ نب نمحرلادبع يفئارطلا
 رصان نب دمحأ نب هللادبع يفئارطلا

 هللادبع وبأ دمحأ نب دمحم يفئارطلا

 نمحرلادبع نب يلع نب دومحم يفئارطلا
 نب يكم نب نمحرلادبع يسلبارطلا

 مساقلا وبأ بساحلا

 وبأ نيسحلا نب يلع نب دمحأ يثيئرطلا

 ركب

 وبأ قورسم نب دمحم نب دمحأ يسوطلا
 سابعلا

 وبأ يلع نب دمحم نب ديؤملا يسوطلا
 نسحلا

 دمحم وبأ دمحأ نب بجاح يسوطلا

 وبأ دمحم نب دمحأ نب هللادبع يسوطلا

 بيطخلا دمحم

 وبأ نب نمحرلادبع نب يلع يسوطلا
 ءارقلا جات نسحلا

 وبأ ةيومح نب دمحأ نب دمحم يسوطلا
 ركب

 روصنم وبأ دعسأ نب دمحم دمحم يسوطلا

 باخين نب قاحسإ نب دمحأ يبيطلا
 نسحلا وبأ رابجلادبع نب كرابملا يرويطلا
 نيسحلا وبأ نسحلا نب مصاع يمصاعلا

 سابعلا وبأ نسحلا نب دمحأ يلرقاعلا

 نسحلا وبأ راتخم نب يلع يرماعلا
 عفار نب ناسح نب دمحم يرماعلا
 ركب وبأ ناميلس نب دمحأ ينادابعلا

 رفظملا وبأ دمحأ نب دمحم يسابعلا

 رشب وبأ هللادبع نب ليعامسإ يدبعلا
 يلع وبأ ديزي نب ةفرع نب نسحلا يدبعلا
 وبأ سارف نب ميهاربإ نب دمحأ يسقبعلا

 يكملا نسحلا

 وبأ ليلجلا نب دمحم نب دمحأ يسقبعلا

 راطعلا يكملا ريخلا

 نسحلا وبأ ميهاربإ نب دمحأ يسقبعلا
 وبأ ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ يكتعلا

 هيوطقب هللادبع

 وبأ درولا نب رفعج نب هللادبع يكتعلا
 دمحم

 ىيحي نب نمحرلادبع نب هللادبع ينامثعلا

 رشب وبأ بيبح نب سنوي يلجعلا

 يناهبصألا

 حلاص وبأ نامثع نب ميركلادبع يمجعلا

 ديعس وبأ هللادبع نب سربيب يميدعلا
 سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ يرذعلا

 ثاهلدلا

 وبأ نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ يقارعلا
 لضفلا

 نايطلا دمحم وبأ يلع نب ملاس يزازعلا

 هللادبع وبأ رمتكب نب دمحم يزعلا
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 وبأ دمحأ نب نسحلا نب كرابملا لاسعلا

 ريخلا

 رئاشعلا

 هللادبع وبأ نب نمحرلادبع

 هللا دبع

 بلاط

 رابجلادبع نب دمحأ يدراطعلا

 دمحأ وبأ دمحم نب ةزمح ىبقعلا

 نسحلا

 لهس

 نب رمع انأ ءدمحأ نب رصن يربكعلا

 صفح وبأ نامثع نب دمحأ

 مساقلا وبأ رصن نب رصن يربكعلا

 اداد هللادبع وبأ تسود نب دمحأ فالعلا

 يروباسينلا

 وبأ تسود نب دمحم نب نامثع فالعلا

 ورمع

 نسحلا وبأ دمحأ نب ىلع فالعلا

 مساقلا وبأ ميهاربإ نبا يلع يولعلا

 بيسنلا

 تاداعسلا

 ىضترملا نب يلع نب نسحلا يولعلا
 دمحم وبأ ينسحلا

 نب نسحلا نب يلع نب دمحم يولعلا
 هللادبع وبأ نمحرلادبع

 نب زعألا نب لئاضف نب زعألا قيلُعلا
 رصن وبأ قيلعلا

 لشهن وبأ دمحأ نب دمصلادبع يربنعلا

 ميسن نب دمحم ينوشيعلا
 هللادبع نب لهس يزاغلا

 نسحلا وبأ نيسحلا نب يلع يونزغلا
 يدزألا يلع وبأ جرفلا نب نسحلا يزغلا

 وبأ فيصو نب سابعلا نب دمحم يزغلا
 ركب

 دمحأ وبأ دمحأ نب دمحم فيرطغلا

 نب ميركلادبع نب نسحلا يرامغلا

 دمحم وبأ مالسلادبع

 يبأ نب دمصلادبع نب دمحأ يجروغلا

 ركب وبأ لضفلا
 وبأ يمورلا هللادبع نب ىرشب ينتافلا

 نسحلا

 رفاغلادبع نب دمحم نب رفاغلادبع يسرافلا
 نيسحلا وبأ

 مساقلا وبأ دمحم نب يلع يسرافلا

 ةاشذاف نب دمحم نب دمحأ ةاشذاف يسرافلا

 مكا



 ىلاعملا

 هللادبع وبأ رفاظ

 دعس وبأ نيسحلا نب نيسحلا يذينافلا

 يمشاهلا

 "رسحلا

 نيسحلا نب يلع ارفلا

 دمحأ وبأ باهولادبع نب دمحم ءارملا

 يلاعملا وبأ هللادبع نب معنملادبع يوارفلا

 هللادبع وبأ لضفلا نب دمحم يوارفلا

 سارف وبأ بلاغ نب مامه قدزرفلا
 هللادبع وبأ ةعافر يضرفلا

 نب ميهاربإ نب نمحرملادبع يضرفلا
 رمع يبأ نب هللادبع

 وبأ نسحلا نب دمحم نب رفعج يبايرفلا
 ركب

 ميهاربإ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ يرازفلا
 يقشمدلا قاحسإ وبأ

 نب عابس نب ميهاربأ نب دمحأ يرازفلا

 يردبلا سابعلا وبأ نيدلا فرش ءايض

 ىوغللا

 نب نسحلا نب ديعس نب قاحسإ يوسفلا

 بوقعي وبأ نايفس

 يلاعملا وبأ رشب نب لهس نب لضفلا

 ينييارفسإلا
 وبأ سابعلا نب نيسحلا نب دمحم يولضفلا

 هللادبع

 دعاص وبأ هللا ةبه نب ىلعي ىليضفلا

 دهازلا سابعلا وبأ ابنطلا نب دمحأ سراوفلا

 فورعملا دمحأ نب دمحم نب دمحأ جيفلا

 ديشر وبأ

 وبأ يرفاعملا دمحم نب يلع يسباقلا

 نسحلا

 رفعج

 هللا ديبع وبأ ةدبع نب دمحم ىضاقلا

 بوقعي نب فسوي ىضاقلا

 ركب وبأ كروف نب دمحم نب هللادبع بابقلا
 وبأ يلع نب دمحم نب فيطلادبع يطيبقلا

 بلاط

 نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحم يسدقلا

 زيزعلادبع
 وبأ دماح نب دمحم نب دمحأ يفارقلا

 يومرألا سابعلا

 وبأ دمحم يبأ نب نمحرلادبع يزمارقلا
 دمحم

 لك"



 سابعلا يبأ هللادبع

 نب رمع نب هللا رصن نب يلع يشرقلا
 نسحلا وبأ فاوصلا نبا دحاولادبع

 وبأ دشار نب ميركلادبع نب ميهاربإ يشرقلا
 قاحسإ

 وبأ ضيبألا دمحم نب ضيبألا يشرقلا

 سابعلا

 دمحم وبأ دمحأ نب نومأملا يشرقلا

 ظعاولا

 نب دحاولادبع نب رمعم نب دواد يشرقلا

 يناهبصألا حزتفلا وبأ رخافلا

 تاكرب نب هللادبع يشرقلا
 دمحم نب هللادبع يشرقلا

 يبأ نب ديبع نب دمحم نب هللادبع يشرقلا

 ركب وبأ ايندلا

 يخلبلا يمشاهلا

 ورمع وبأ يلع نب نامثع يشرقلا

 نب نمحرلادبع جرفلا يبأ نب يلع يشرقلا
 يركبلا يميتلا مساقلا وبأ يزوجلا

 تاكربلا وبأ باهولادبع نب رمع ىشرقلا

 نيسحلا ىبأ ظفاحلا نب دمحم ىشرقلا

 ىبحي
 هللادبع نب ديمحلادبع نب دمحم ىشرقلا

 هللادبع وبأ

 وبأ سابع نب ميحرلادبع نب دمحم يشرقلا
 حتفلا

 نمحرلادبع نب هللا رصن نب دمحم يشرقلا
 وبأ دحاولادبع نب يلع نب لضفم يشرقلا

 زعلا
 وبأ ةزمح نب دمحم نب مركم يشرقلا

 لضفلا

 لضفلا مأ باهولادبع تنب ةميرك ةيشرقلا
 وبأ يلع نب دمحأ نب دمحم يبطرقلا

 :نسحلا

 ىيحي نب نامثع يئاسقرقلا

 وبأ ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم زازقلا

 هللادبع

 وبأ نمحرلادبع نب هللا رصن زازقلا

 تاداعسلا

 نب دمحم نب ميركلادبع ينيوزقلا
 وبأ نسحلا نب لضفلا نب ميركلادبع

 يعفارلا مساقلا
 وبأ ةملس نب ميهاربإ نب يلع ينيوزقلا

 دهازلا مامإلا ناطقلا نسحلا

 نسحلا وبأ رمع نب يلع ينيوزقلا

 زازبلا هيورهم نب دمحم نب يلع ينيوزقلا

 دجملا وبأ نيسحلا نب دمحم ينيوزقلا

 رمع نب نمحرلادبع نب دمحم ينيوزقلا

 نيدلا لالج

 رفظملا وبأ روصنم نب ديعس يريشقلا

 عناصلا

 مك



 مساقلا وبأ نزاوه نب ميركلادبع يريشقلا

 وبأ ميركلادبع نب معنملادبع يريشقلا
 رفظملا

 نب دحاولادبع نب نمحرلا ةبه يريشقلا
 دعس وبأ ميركلادبع مساقلا يبأ

 نسحلا وبأ دمحأ نب يلع يريصقلا
 هللادبع يبأ ةمالس نب دمحم يعاضقلا

 لهس وبأ دايز نب دمحم نب دمحأ ناطقلا

 شايع نب ىبحي نب نيسحلا ناطقلا
 نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم ناطقلا

 نيسحلا وبأ لضفلا

 وبأ نادمح نب رفعج نب دمحأ يعيطقلا

 ركب
 نسحلا وبأ دمحأ نب دمحم يعيطقلا

 نمحرلادبع يبأ ةملسم نب هللادبع يبنعقلا

 يلع يبأ نب دمحأ نب ءايض ينوطالقلا

 ءوضلا وبأ حاطب نب لاله نب رمق يعلقلا

 بئاتك نب دمحأ نب ميحرلادبع يرانقلا
 هللادبع وبأ ةعنم نب دمحأ نب دمحم يونقلا

 دمحم وبأ فسوي نب بلطملا يزدنهقلا
 وبأ دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم ساوقلا

 هللادبع

 وبأ يطانرغلا ىسيع نب دمحم جيلاوق

 هللادبع

 دمحم وبأ دماح نب ليعامسإ يصوقلا

 دمحم نب ليعامسإ نب قازرلادبع يسموقلا

 نيدم وبأ ىيحي نب بيعش يناوريقلا
 ينارفعزلا

 لضفلا وبأ رهاط نب دمحم ينارسيقلا

 ظفاحلا

 نب موتكم نب فسوي نب ليعامسإ يسيقلا
 ردص ىقشمدلا يديوسلا ادفلا وبأ دمحأ

 نيدلا

 وبأ نالع نب دمحم نب ملسملا يسيقلا

 بتاكلا مئانغلا

 فهرملا وبأ هللا ةبه نب دادقملا يسيقلا

 ىعفاشلا

 وبأ موتكم نب ميركلادبع نب ىسيع يسيقلا
 دمحم

 نب نمحرلادبع نب دمحم نب دمحم يسيقلا
 هللادبع وبأ براحم

 قاحسإ وبأ رشجم نب ميهاربإ بتاكلا
 وبأ هتشأ نب رافغلادبع نب دمحأ بتاكلا

 سابعلا
 مالس نب يلع نب ملاس نب نسحلا بتاكلا

 دمحم وبأ

 جرفلا وبأ مالسلادبع نب حتفلا بتاكلا

 ميركلا نب نسخلا نب دمحم بتاكلا

 هللادبع وبأ دماح نب دمحم

 وبأ ارشداك نب هللادبع نب دمحأ ارشداك

 زعملا

 رمع وبأ يدهم نب دحاولادبع ينورزاكلا

 فسوي نب نامثع نب ميهاربإ يرغشاكلا

 رفظملا وبأ دمحم نب دمحأ يدغاكلا

 رصن وبأ دمح نب دمحم يتيربكلا
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 وبأ رقصلا نب يلع نب ةحلط يناتكلا

 يدادغبلا مساقلا

 بلاط وبأ دمحأ نب يلع نب دمحم يناتكلا

 صفح وبأ يلع نب رمع يسيباركلا
 وبأ روصنم وبأ يلع نب دمحأ يعاركلا

 روصنم

 وبأ نالع نب دمحأ نب دمحم يجركلا

 يفوكلا جرفلا
 بلاغ وبأ نسحلا نب دمحم يجركلا

 وبأ نالع نب روصنم نب يكم يجركلا

 نسحلا

 وبأ روصنم نب دمحم نب ميهاربإ يخركلا
 ردبلا

 نب نيسحلا نب برقملا نب دمحأ يخركلا
 ركب وبأ نسحلا

 نب دمحم تنب ةوخألا تس ةيخركلا

 روصنم

 نب ركب يبأ نب رمع نب نسحلا يدركلا
 يرصملا يلع وبأ ليلخ

 وبأ ميهاربإ نب دمحم نب فسوي يدركلا

 نساحملا

 وبأ ديشرخ نب هللادبع نب ميهاربإ ينامركلا
 قاحسإ

 بوقعي نب هللادبع ينامركلا

 يبأ نب مساقلا يبأ نب كلملادبع يخوركلا

 حتفلا وبأ لهس
 ,نب رفعج نب دمحم نب لاله يركسكلا

 رافحلا حتفلا وبأ رايهم نب نادعس

 وبأ دمحم نب يكملا نب دمحم ينهيمشكلا

 مثيهلا

 وبأ ملسم نب هللادبع نب ميهاربإ يشكلا

 رصن نب ديمح نب دبع يشكلا

 يبأ باهولادبع نب زيزعلادبع يباطرفكلا
 لضفلا

 وبأ ةرازف نب ميلس نب نيسحلا يرفكلا
 يفنحلا دمحم

 نب نيسحلا نب دمحم نب دمحأ يذابالكلا

 ىكزاينلا رصن وبأ دماح

 ىمع بقلملا سابعلا

 حتفلا يبأ نب يلع يراثكلا

 نيسحلا

 وبأ جالجللا نب هللادبع نب دمحأ يدنكلا

 يلع
 مامإلا نميلا وبأ نسحلا نب ديز يدنكلا

 قاحسإ وبأ ركب يبأ نب ميهاربإ يفهكلا

 وبأ ةزمح نب نسحلا نب ةزمح يفوكلا

 بلاط

 وبأ يتام نب نمحرلادبع نب يلع يفوكلا
 بتاكلا نيسحلا

 سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ يكلا

 روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه يئاكلاللا

 يقرخلا
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 نبا ةمالس نب هللا ةبه نب يلع يمخللا
 نسحلا وبأ يزيمجلا

 مساقلا وبأ زيزعلادبع نب ىسيع يمخللا
 نب دمحم نب ىسوم نب دمحم يمخللا

 هللادبع وبأ دنس

 دمحم وبأ دمحأ نب رفعج يرغللا
 وبأ رمع نب دمحم نب دمحأ ينابنللا

 نسحلا

 دعس وبأ نمحرلادبع نب دمحم يذورجنللا
 وبأ رفعج نب دمحم نب رافغلادبع بدؤملا

 رهاط

 حلاص وبأ كلملادبع نب دمحأ نذؤملا

 ديعس نب دمحم .نب دمحم ينومأملا
 وبأ بجنألا نب قلاخلادبع ينيدراملا

 ظفاحلا يربتشنلا رمعملا نب دمحم
 نب دمحم تنب ءارزولا تس ةيينيدراملا

 دمحم مأ نامثع نب ميركلادبع

 بوقعي نب دمحأ يناتسراملا

 وبأ ناولس نب يلع نب دمحم ينزاملا
 يقشمدلا هللادبع

 نيسحلا نب دمحم نب دمحأ يسجرساملا

 سابعلا وبأ

 ايركز وبأ دمحأ نب يلع نب ىيحي يقلاملا
 يمرضحلا

 نب قاحسإ نب ليعامسإ يكلاملا
 يدزألا ديز نب دامح نب ليعامسإ
 هيقفلا

 وبأ هللا ةبه نب يلع نب رفعج يكلاملا
 لضفلا

 نب دمحم نب دمحأ نب دبع يكلاملا

 رذ وبأ كامسلا نب ريفغ نب هللادبع

 بجاحلا نبا ورمع

 نسحلا

 يسراستلا ىضرلا وبأ ديز نب يلع يكلاملا
 ىناردنكسإلا

 صفح وبأ يلع نب رمع يكلاملا

 نب ىلع نب دمحم نب هللا ةبه رخبملا

 يراخبلا تاكربلا وبأ دمحأ

 ديزي نب دمحم دربملا

 دايز نب دمحم نب نمحرلادبع ىبراحملا

 هللادبع وبأ ليعامسإ نب نيسحلا يلماحملا

 ىبضلا

 سابعلا
 نب نيسحلا نب دمحم يذابأ دمحملا

 يروباسيتلا رهاط وبأ دمحم

 ئرقملا طايخلا

 ةقدص نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ يمرخملا
 قاحسإ وبأ

 ناطقلا

 وبأ دلاخ نب دمحأ نب دمحم نب هللادبع

 يدلاخلا ادفلا

 ملكك



 وبأ حابص نب ىيحي نب نسحلا يموزخملا

 قداص

 ريكب نب هللادبع نب ىبحي يموزخملا
 نب يطعملادبع نب فسوي يليخملا

 يناسغلا لضفلا وبأ اجن نب روصنم

 هللادبع

 ميهاربإ نب دمحأ يندملا

 دمحم وبأ هوي

 نب دمحم نب ىيحي نب ميهاربإ ينيدملا

 دابع
 رهاطلا وبأ ورمع نب دمحأ ىنيدملا

 وبأ رادنب نب نسحلا نب هللادبع ينيدملا
 دمحم

 ظفاحلا ىسوم
 وبأ بويأ نب نيسحلا نب يلع يبتارملا

 "نسحلا

 ناميلس نبا عيبرلا يدارملا

 نسحلا وبأ ناميلس نب يلع يدارملا
 ركب يبأ نب ليلخ يغارملا
 بارت وبأ فسوي نب يقابلادبع يغارملا

 دمحم

 دمحم نب نمحرلادبع نب نسحلا يشكارملا
 يلع وبأ

 يلصوملا ليلخ نب دمحأ نب رصن ىجرملا
 مساقلا وبأ

 ارفلا نب ليعامسإ نب نمحرلادبع يوادرملا
 وبأ ةيروتسد نب رفعج نب هللادبع نابزرملا

 يوحنلا دمحم

 لضفلا يبأ نب هللادبع نب دمحم يسرملا
 ْ هللادبع وبأ

 دعس نب كرابملا نب دمحأ يتاعقرملا

 يلع وبأ دمحم نب نيسح يذورملا
 قاحسإ وبأ ميزخ نب ميهاربإ يزورملا

 ميهاربإ وبأ لاني نب ليعامسإ يزورملا

 يبوبحملا
 ىبحي وبأ ىيحي نب ايركز يزورملا
 ديعس نب فسوي نب نمحرلادبع يزورملا

 دمحم وبأ شارخ

 هيقفلا ديز وبأ دمحأ نب دمحم يزورملا

 وبأ هللاديبع نب دمحأ نب دمحم يزورملا

 لهس

 وبأ ةيولاب نب دمحم نب نمحرلادبع يكزملا

 دمحم

 ميهاربإ نب ىيحي يكزملا

 ميهاربإ يبأ ىبحي نب ليعامسإ ينزملا
 نب قلاخلادبع نب نمحرلادبع يزملا

 دمحم وبأ يرس نب دمحم

 هللادبع وبأ ملاس نب يلع نب دمحم يزملا

 راجنلا

 نامي نب نب دمحأ لمعتسملا

 وبأ ميهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإ يلمتسملا
 قاحسإ

 حاطشم نب فسوي يلمتسملا
 وبأ دمحم نب نمحرلادبع يدوعسملا

 تاداعسلا

 مكا/



 ئرقملا سابعلا

 وبأ يدنسلا نب دمحم نب دمحأ يرصملا

 سراوفلا

 يربنزلا ركب وبأ دوعسم نب دمحأ يرصملا

 لدعملا يركسعلا

 يلع وبأ يلع نب باهش يرصملا
 نب نسحملادبع نب ميحرلادبع يرصملا

 دمحم وبأ ديعس نب ينغلادبع يرصملا

 يدزألا

 نيكسم نب هللادبع نب كلملادبع يرصملا

 جاجزلاب فرعي يعفاشلا هيقفلا

 هللادبع

 وبأ متاح نب ةعيبر نب دمحم يرصملا
 هللادبع

 نب ايركز نب هللادبع نب دمحم يرصملا

 نسحلا وبأ هيويح
 مكحلادبع نب هللادبع نب دمحم يرصملا

 دحاولادبع نب دمحم يرصملا

 نب هللادبع نب فسوي نب دمحم يرصملا

 وبأ يندملا ىيحي نب دشرم يرصملا
 قداص

 وبأ ةرديح نب ىيحي نب هللا ةبه يرصملا

 ءالعلا يبأ نب دمحم نب يلع يصيصملا

 يضرفلا مساقلا وبأ

 يلع هللادبع يبأ نب كرابملا زرطملا

 نب دمحأ نب يلع نب دمحم يرفاعملا

 لذعملا نبا دمحأ لذعملا

 رهاط وبأ كرابملا نب كرابملا ىشوطعملا

 شقئنار نب دمحم يمظعملا

 نب دمحم يبأ نب ىسيع يراغملا

 دمحم وبأ قازرلادبع

 ركب وبأ روصنم نب دمحأ يبرغملا

 ينزملا دمحم وبأ هللادبع نب دمحأ ىلفغملا

 يبأ نب ليعامسإ نب قاحسإ يدادقملا
 ادفلا وبأ مساقلا

 وبأ ةمعن نب مئادلادبع نب دمحأ يسدقملا

 سابعلا

 يلبنحلا ميهاربإ

 فسوي نب يداهلادبع نب دمحم يسدقملا
 هللادبع وبأ

 دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم يسدقملا

 هللادبع وبأ

 حون نب نمحرلادبع نب ميهاربإ يسدقملا

 نب هللادبع نب ميهاربإ نب دمحأ يسدقملا
 سابعلا وبأ رمع يبأ خيشلا

 سابعلا وبأ
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 ىدهلا وبأ ميهاربإ نب نمحرلادبع

 وبأ ىضرلا نب هللادبع نب دمحأ ىسدقملا

 1 سابعلا
 ركب يبأ نب ريمع نب دمحأ يسدقملا

 نيدلا قفوم نب ىسيع نب دمحأ يسدقملا
 نب مزاح نب دمحم نب دمحأ يسدقملا

 نسح نب دماح

 نب دمحم نب ةمعن نب بويأ يسدقملا
 ربصلا وبأ ةمعن

 ميهاربإ نب مساقلا يسدقملا
 يلاعملا وبأ رمع نب دواد يسدقملا

 وبأ ىيحي نب قازرلادبع نب ملاس يسدقملا

 ءاجرلا

 نب دمحأ نب ةزمح نب ناميلس يسدقملا

 لضفلا وبأ رمع
 لضفلا يبأ ظفاحلا نب رهاط يسدقملا

 ةعرز وبأ رهاط نب دمحم
 نب يداهلادبع نب ديمحلادبع يسدقملا

 دمحم وبأ فسوي

 نب ميهاربإ نب نمحرلادبع يسدقملا
 دمحم وبأ رمع يبأ نب هللادبع

 نب دمحأ نب نمحرلادبع يسدقملا
 دمحم وبأ حجار نب هللادبع

 نب دمحأ نب نمحرلادبع يسدقملا
 كلملادبع

 نب ليعامسإ نب نمحرلادبع يسدقملا

 دمحم

 يلبنحل جرفلا وبأ ةمادق نب دمحأ

 نب هللادبع نب ميهاربإ نب هللادبع يسدقملا

 نب هللادبع نب نسحلا نب هللادبع ىسدقملا

 ةمالعلا دمحم وبأ يرب نب هللادبع ىسدقملا

 نب فسوي نب دمحم نب هللادبع ىسدقملا

 نسحلا

 يطورشلا نيدلا ءاهب نيسحلا وبأ
 وبأ دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم يسدقملا

 هللادبع

 وبأ رمع نب دواد نب دمحم يسدقملا

 هللادبع

 نب نمحرلادبع نب دمحم ىسدقملا

 هللادبع وبأ ضوع نب رمع

 وبأ رمع نب هللادبع نب دمحم يسدقملا

 ىلبنحلا هللادبع

 هللادبع وبأ

 هللادبع
 نيسحلا وبأ متاح نب ىضترم يسدقملا

14564 



 وبأ رصن نب ميهاربإ نب رصن يسدقملا
 فلا

 وبأ ةمعن نب دمحأ نب ىيحي --

 ايركز
 وبأ دعس نب دمحم نب ىيحي يسدقملا

 ايركز

 قازرلادبع نب يكم نب ىيحي يسدقملا
 يقشمدلا

 وبأ فسوي نب رمع نب فسوي يسدقملا
 رهاطلا

 نب دمحأ تنب بنيز ةيسدقملا

 دمحم مأ دحاولادبع نب ميحرلادبع

 نب دمحأ نب ليعامسإ تنب بنيز ةيسدقملا
 رمع

 نب رمع نب هللادبع تنب ةمطاف ةيسدقملا

 يلع مأ ضوع
 وبأ سواط نب هللا ةبه نب رضخلا ئرقملا

 بلاط

 وبأ دمحم نب دمحم نب هللادبع ئرقملا

 ركب

 دماح

 فلد نب زيزعلادبع ئرقملا

 نسحلا

 هّللادبع

 وبأ دمحأ نب زيزعلادبع نب دمحم ئرقملا
 ركب

 نسحلا وبأ فيظن نب اشر يرقملا

 نيسحلا

 نسحلا وبأ نامثع

 يلع وبأ دمحأ نبا نسحلا ءيرقملا

 وبأ دمحأ نب نيسحلا نب دمحم يموقملا

 روصنم

 ليفطلا نب فسوي نب ميحرلادبع سبكملا

 مساقلا وبأ

 نب هوكريش نب دواد نب ىسيع يكوكملا

 دمحم وبأ هوكريش نب يذاش

 يبأ نب ايركز نب دمحأ نب هللادبع يكملا

 ىبحي وبأ ةّرسم

 ديبع وبأ زيزعلادبع نب يلع يكملا
 وبأ دمحم نب دمحأ نب دمحم يمحالملا

 يراخبلا رصن

 وبأ دمحم نب ناسح نب دمحم يذاباقلملا

 ركب

 دوعسم وبأ ميهاربإ نب ناميلس يجنلملا
 ظفاحلا

 مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم يجنلملا

 ناطقلا هللادبع وبأ

 نامثع نب دمحم نب دمحم اجنملا

 نب نايفس نب ميهاربإ تنب ءاريمح ةدنم
 ةدنم

 ةدنم نب نايفس نب ميهاربإ تنب ءامسأ ةدنم

 مأ هدنم نب ميهاربإ تنب ءامسأ هدنم

 سمشلا
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 وبأ يرقلادبع نب ميظعلادبع يرذنملا

 نسحلا وبأ لئامح

 وبأ راتهملا نب فسوي نب يلع راتهملا

 نسحلا

 ىلعي وبأ زيزعلادبع نب ةزمح يبلهملا
 يروباسينلا

 نسحلا وبأ نسحلا نب يلع ينيزاوملا
 لضفلا وبأ نسحلا نب دمحم ينيزاوملا

 وبأ نيسح نب يلع نب دمحم ينيزاوملا

 هللا دبع

 وبأ قوط نب يقابلادبع نب دمحأ يلصوملا
 رصن

 يميمتلا ىلعي وبأ ىسيع نب ىبحي

 وبأ دهف نب دمحأ نب نيسحلا يلصوملا

 يدزألا هللادبع

 ملعلا نب فسوي نب ميحرلادبع يلصوملا
 لضفلا وبأ

 روصنم نب هللادبع يلصوملا

 نب دمحم انأ .دمحأ نب يلع يلصوملا

 شاقنلا ركب وبأ نسحلا

 ةيوضغلا نب نزام نب نايج نب يلع

 هللادبع

 وبأ لاكيم نب هللادبع نب ليعامسإ لاكيم

 سابعلا

 ركب وبأ رفعج نب دمحم يساميملا

 وبأ دمحأ نب رفظ نب ليعامسإ يسلبانلا

 رهاطلا

 ءاقبلا وبأ فسوي نب دلاخ يسلبانلا

 وبأ يمرح يبأ نب نمحرلادبع خسانلا
 ىكلا هللادبع

 مئادلادبع نب رمع نب دمحم يرصانلا

 لضفلا وبأ زيزعلادبع نب رمع دقانلا

 هيقفلا ركب وبأ ناملس نب دمحأ داجنلا

 ملسملا نب رصن نب قازرلادبع راجنلا

 رمع نب نمحرلادبع ساحنلا
 ليعامسإ نب هللا رصن نب دمحم ساحنلا

 رافصلا يلع وبأ حلاص نب ليعامسإ

 دمحم

 وبأ دزبرهم نب يلع نب دمحم يوحنلا

 ءاقبلا وبأ يلع نب شيعي يوحنلا

 رصن وبأ نونسح نب دمحأ يسرنلا

 وبأ نوميم نب يلع نب دمحم يسرنلا

 مئانغلا

 نب رفظملا نب يلع نب دمحم يبشنلا

 يقشمدلا ركب وبأ مساقلا

 يدادغبلا يليجلا حلاص
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 ركب وبأ دالخ نب فسوي نب دمحأ يبيصنلا

 نب دمحم نب نمحرلادبع يبيصنلا
 دمحم وبأ رهاقلادبع نب دمحم

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىبيصنلا

 يلاعملا وبأ رهاقلادبع

 وبأ دمحم نب ةحلط نب دمحم ىبيصنلا

 لاس
 وبأ ةحلط نب دمحأ نب نيسحلا ىلاعنلا

 هللادبع

 معنملادبع نب زيزعلادبع راقنلا
 ديعس وبأ يلع نب دمحم شاقنلا

 هللادبع وبأ يلع نب بويأ نب دمحم بيقنلا
 ةناوع نب نساحم نب يلع يريمنلا
 وبأ سالم نب ماشه نب دمحم يريمنلا

 رفعج

 قاحسإ نب دمحأ يدنواهنلا

 دينجلا نب دمحم نب دينجلا يدنواهنلا

 يريراوقلا
 هللادبع يبأ تنب ةجيدخ يناورهنلا

 نب يرم نب فرش نب ىيحي يواونلا

 يعفاشلا نيسح نب نسح
 وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم يناقونلا

 يروصنملا روصنم

 وبأ نايفس نب دمحم نب ميهاربإ يروباسينلا
 قاحسإ

 ورمع وبأ ديجن نب ليعامسإ يروباسينلا

 وبأ دمحم نب دمحأ نب ديعس يروباسينلا
 يفوصلا نامثع

 وبأ ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ يروباسينلا
 قاحسإ

 نب بويأ نب قاحسإ نب دمحأ يروباسينلا
 ركب وبأ ديزي

 وبأ يرهزألا نسحلا نب دمحأ يروباسينلا
 دماح

 ميحرلادبع نب دمحأ يروباسينلا

 نسحلا وبأ يليعامسإلا

 دمحم وبأ دمحأ نب نسحلا يروباسينلا

 يدلخملا

 وبأ رافصلا هللادبع نب مساقلا يروباسينلا

 ركب

 نيسحلا وبأ دمحم نب رهاط يروباسينلا
 هيولهس

 نب يلع نب نمحرلادبع يروباسينلا
 يكزملا رصن وبأ ىسوم نب دمحم

 وبأ دايز نب دمحم نب هللادبع يروباسينلا

 ركب

 روصنم نب زتعملا نب هللاديبع يروباسينلا
 ورمع وبأ دمحم نب نامثع يروباسينلا

 يمحملا

 وبأ روصنم نب دمحأ نب رمع يروباسينلا
 يعفاشلا صفح

 صفح وبأ رورسم نب رمع يروباسينلا
 وبأ هيولد نب دمحأ نب دمحم يروباسينلا

 قاقدلا ركب

 سودبع نب دمحأ نب دمحم يروباسينلا
 يوحنلاركب وبأ

 وبأ ناطقلا نيسحلا نب دمحم يروباسينلا

 ركب

 لافطلا نب نيسحلا نب دمحم يروباسينلا
 زازبلا يرصملا نسحلا وبأ
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 دعس وبأ «عماج نب دمحم يروباسينلا

 طايخب فورعملا نمحرلادبع وبأو
 فوصلا

 يبأ نب ديعس نب دمحم يروباسينلا
 ركب وبأ نزاخلا نب ءاقبلا

 نب دمحم نب هللادبع نب دمحم يروباسينلا
 عيبلا نبا ظفاحلا هيودمح

 وبأ مارصلا هللاديبع نب دمحم يروباسينلا
 لضفلا

 وبأ يفريصلا دمحأ نب بوقعي يروباسينلا
 ركب

 نب روصنم نب دمحأ تنب ةشئاع ةيروباسينلا

 دمحم

 هللادبع وبأ هللادبع نب دمحم يروباسينلا
 ينامهطلا مكاحلا ظفاحلا

 نب ميهاربإ نب قاحسإ وبأ يمشاهلا
 دمصلادبع

 دحاولادبع نب رفعج نب مساقلا يمشاهلا
 رمع وبأ

 ركب وبأ مساقلا نب نمحرلادبع يمشاهلا
 نومأملا نب يلع نب دمصلادبع يمشاهلا

 1 يسابعلا مئانغلا وبأ

 رفعج وبأ ليعامسإ نب هللادبع يمشاهلا
 نب راخفلا يبأ نب يلع يمشاهلا

 مامت وبأ عيمسلادبع

 وبأ ميهاربإ نب هللادبع نب يلع يمشاهلا
 يوسيعلا نسحلا

 يدتهملا نب هللادبع نب دمحم يمشاهلا
 يدادغبلا هللاب

 وبأ ملعملا نب هللادبع نب دمحم يلذهلا

 يطساولا مئانغلا

 لضفلا مأ دمصلادبع تنب يبيب ةيمثرهلا

 دماحوبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ يورهلا

 يرشبلا

 مصاع وبأ ىيحي نب ليضفلا يورهلا
 يليضفلا

 العلا وبأ رايس نب دعاص يورهلا

 نب دمحم نب نمحرلادبع يورهلا
 يجنسوبلا روصنم وبأ فيفع نب روصنم
 رالكب فورعملا

 يراصنألا

 حور وبأ

 وبأ ىسيع نب دمحم نب يلع يورهلا

 نسحلا
 هيوريمخ نب هللاأدبع نب دمحم يلع يورهلا

 لضفلا وبأ رايس نبأ

 موتكم وبأ دمحأ نب دبع نب ىسيع يورهلا
 هللادبع وبأ دوعسم يبأ نب دمحم يورهلا

 يسرافلا

 متاح يبأ بوقعي نب دمحم يورهلا
 حتفلا وبأ رايس نب رصن يورهلا

 وبأ نيسحلا نب ريمع نب دمحم ةسيره
 روصنم

 مساقلا وبأ دمحم نب فسوي ينادمهلا

 يلاغملا وبأ قاحسإ نب دمحأ يناذمهلا

 يبأ مساقلا نب ركب يبأ نب دمحم يناذمهلا

 هللادبع

 ادذفت



 ريخلا وبأ هللادبع نب ريشب يدنهلا
 هاشيرع نب دمحم نب دواد يناذمهلا

 وبأ رضم نب رمع نب ميهاربإ يطساولا
 قاحسإ

 وبأ رمع نب ميهاربإ نب دمحأ يطساولا

 سابعلا
 ةريفش نب نسحلا يبأ نب اجرملا يطساولا

 لضفلا وبأ

 نب كرابملا نب رصن نب يلع يطساولا

 هللادبع وبأ دمحأ

 يرقملا العلا وبأ بوقعي

 وبأ ناميلس نب عيبرلا نب ىيحي يطساولا

 يرمعلا يلع
 نب ميهاربإ تنب ءاهقفلا تس ةيطساولا

 ةمطاف مأ يطساولا

 قاحسإ يبأ تنب ءاهقفلا تس ةيطساولا

 دعس يبأ نب دمحم .نب رمع ظعاولا

 مامإلا رفظملا وبأ ىلغزق نب فسوي ظعاولا

 قاحسإ

 نيدلا باهش ءارفلا

 ركب يبأ نب رمع نب يلع يناولا

 يلاعملا وبأ

 يلع وبأ يلع نب نيسحلا يشخرلا

 سابعلا نب ليعامسإ قارولا
 نب كلملادبع نب دمحم نب دمحأ قارولا

 يدادغبلا بهاوملا وبأ كولم

 بوقعي نب يلع قارولا
 نسحلا نب دومحم قارولا

 رواجملا دمحم نب بوقعي ريزولا

 نب قاحسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ يريزولا

 ئرقملا دمحم وبأ رفظم

 ني نسحلا نب دمحم نب دمحم ليكولا
 لضفلا وبأ كابسلا

 حتفلا وبأ نامعنلا نب ديشرلادبع يجلاولولا

 بتع مأ هللادبع تنب يّنجت ةينابهولا

 لضفلا نب ىيحي نب هللادبع يساينايلا

 وبأ مهفلا يبأ نب نمخرلادبع ينادليلا

 دمحم

 فسوي نب دمحم نب رداقلادبع يفسويلا
 بلاط وبأ

 هللادبع نب دمحم نب ىسوم حتفلا ينينويلا

 هتينك همسا ريتعا نم - د

 دمصلادبع نب ميهاربإ نب قاحسإ وبأ

 يمشاهلا
 يبطاشلا ةريف نب مساقلا وبأ

 نب ديمحلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ
 يسدقملا يداهلادبع

 ةمعن نب ميادلادبع نب دمحأ نب ركب وبأ

 يسدقملا

 يغبصلا قاحسإ نب ركب وبأ

 يبيصنلا فسوي نب دالخ نب ركب وبأ
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 نب يلع نب رمع نب هللادبع نب ركب وبأ
 يدادغبلا لاخنلا

 يناحلاصلا

 يورهلا ركب يبأ نب دمحم نب ركب وبأ
 يحلاصلا

 ىملسلا

 يحلاصلا يضرلا نب دمحم نب ركب وبأ

 نب نمحرلادبع نب دمحم نب ركب وبأ
 ناطقلا رابجلادبع نب دمحم

 نب ملسملا نب دمحم نب يكم نب ركب وبأ

 ىقشمدلا فوحلا يبأ

 دومحم نب ركب يبأ نب فسوي نب ركب وبأ
 يرزملا

 ميحرلادبع نب رهاط وبأ
 طبارملا نب هللادبع وبأ

 دادغب خرؤم راجنلا نب هللادبع وبأ

 نمحرلادبع:نب ليعامسإ نب نامثع وبأ
 ينوباصلا

 نب ميهاربإ نب نمحرلادبع نب دمحم وبأ
 يردنكسإلا حاكرفلا نب ءايض

 نوطالقسلا فسوي نب ىيحي وبأ
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 ديل ادي ير ار ب ب كرر كرر ب ترب ار يرو رو و تيوب تورو نو ترو كو ني

 رداصملا سرهف +”«" 

 .طوؤنرألا ت «ةلاسرلا «نابح نبا بيترتب ناسحإلا

 .يمالسإلا بتكملا «ينابلألا ء.١ط ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ

 .نارهط ء«ريثألا نبا «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 .ةلاسرلا ةسسؤم «ةلاحك .ءاسنلا مالعأ

 .يواخسلا «خيبوتلاب نالعإلا
 .جمد ءالوكام نبا .فلتخملاو فلتؤملا نع بايترالا عفر يف لامكإلا

 ثارتلا راد ءضايع يضاقلا .عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا

 .رقص دمحأ تاءاط

 .ينيسحلا ت «ةفاقثلا ةبتكم «يميعنلا «ليلجلا سنألا

 .يناميلا ت «؟5ط جمد رشن «يناعمسلا «باسنألا

 .روهشم ت ء١ط ةيارلا راد «ةماش يبأل «ثداوحلاو عدبلا راكنإ يف ثعابلا

 .١ط نايح يبأ راد ءريثك نبا ظفاحلا .ةياهنلاو ةيادبلا

 .ليهس ت «ءبتكلا راد «ميدعلا نبا .بلح خيرات يف بلطلا ةيغب

 ت «ةيرصعلا ةبتكملا «يطويسلا «ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 ْ .لضفلا يبأ دمحم

 .راقصلا ت «مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو «يلبرإلا «لبرإ خيرات

 .يبرعلا باتكلا راد «بيطخلا ظفاحلا «دادغب خيرات

 .خ ءركسع نبا «قشمد خيرات

 ت ؛ةيرصملا ةسسؤملا ءرجح نبا ظفاحلا .هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت

 .راجنلاو يواجبلا

 مالك



4 - 

56 

 كحل

 ١"

 كدفإ

7 

5" 

0116 

 كك

 - "ع7

 ل31
> 

 8١
 و
© 
5 
 كي

 ف
 - ا
 لا

16 

5 

5١ 

 .ةرينم ت «داشرإلا «يناعمسلا ءريبحتلا

 .ةميقلا رادلا «يزملا .«فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت

 .ثارتلا ءايحإ راد «ىبهذلا ظفاحلا .ظافحلا ةركذت

 .هماوع ت رجح نبا ظفاحلا «بيذهتلا بيرقت

 ١. ط فراعملا ةرئاد .ةطقن نبا ظفاحلا .ةاورلا ةفرعمل دييقتلا

 .مويقلادبع ت «ىرقلا مأ ةعماج «ةطقن نبا ؛لامكإلا ةلمكت

 راشب تا /؟ ط ةلاسرلا ةسسؤم «يرذنملا ظفاحلا .؛ةلقنلا تايفول ةلمكتلا

 .داوع

 .ه41١؟١ ةيمالسإلارئاشبلا راد ظفاحلا عيطم دمحم /د فيلأت «نييبتلاو هيونتلا

 .فراعملا ةرئاد ءرجح نبا ظفاحلا «بيذهتلا بيذهت

 .داوع راشب ت («ةلاسرلا ءيزملا «لامكلا بيذهت

 ت «ةيفلسلا ةبتكملا «يناعنصلا ريمألا ءراظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت

 .نيدلا يحم دمحم

 .فراعملا ةرئاد «نابح نبا .تاقثلا

 .فراعملا ةرئاد «متاح وبأ «ليدعتلاو حرجلا

 .يبلحلا يبابلا «يشرقلل ؛ةئيضملا رهاوجلا
 ْ ْ .عفار نبا «تايفولا ةيشاح

 .لضفلا وبأ دمحم ت ١/ ط بتكلا ءايحإ راد «يطويسلا ؛ةرضاحملا نسح

 .ينسحلا ت «ةفاقثلا ةبتكم «يميعنلا «سرادملا خيرات يف سرادلا

 «ةئيدحلا بتكلا راد ءرجح نبا ظفاحلا ,ةنماثلا ةثاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا

 .كيس لكمحم ت

 .يلازغلا ت «يبرعلا باتكلا راد «ءساون وبأ .ساون يبأ ناويد

 .ملاس نب رمع ت ءةيسنوتلا رادلا «ديرد نبا .ديرد نبا ناويد

 ت «."”ط ءافولا راد «كرابملا نب هللادبع .كرابملا نب هللادبع مامإلا ناويد

 .دارط ديجم ش ءا١ط يبرعلا باتكلا راد «قدزرفلا .قدزرفلا ناويد

 .تافرع تا ءرداص راد «تباث نب ناسح .تياث نب ناسح ناويد

 يوانضلا ت «١ذ ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .ينطقرادلا ؛نيعباتلا ءامسأ ركذ

 ْ .توحلاو

 مالا



1:3 

 فو

: 

 هه

:1 

 ع/

1:4 

:1 

 ها

 نفي

 نإ

 نك

 كن

 هك

 هاب

 هم

 نا
5 

 5١

5 

> 

34 
6 

55 

5 

 .توحلا تاءا١ ط ةيملعلا بتكلا راد «ىسافلا « دييقتلا ليذ

 .ينويسبلا ءكط ةيملعلا بتكلا راد «يبهذلا «ربعلا ليذ

 .راجنلا نبا ,دادغب خيرات ليذ

 .ثارتلا ءايحإ راد « ىنيسحلا ظفاحلا .ظافحلا ةركذت ليذ

 .ركفلا راد « ليعامسإ «نونظلا فشك ىلع ليذلا

 .ىناتكلا ؛ةفرطتسملا ةلاسرلا
 .ساعدلا تزع «يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا ءدواد يبأ نئس

 دمحم ت «بتكلا ءايحإ راد «ىنيوزقلا هجام نبا مامإلا .هجام نبا نئس

 .داؤف

 دمحأ تاء'ط يبلحلا ىبابلا «يذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا .«يذمرتلا نئس

 .ركاش دمحم

 .ةدغ وبأ ت «تاعوبطملا بتكم «يئاسنلا مامإلا «يئاسنلا نئس

 يرادنبلا تا ١.( ط بتكلا راد «ىئاسنلا مامإلا «ىربكلا ىئاسنلا نئس

 .يورسكو
 .دسألاو طوؤنرألا ت «ةلاسرلا ةسسؤم ؛يبهذلا ظفاحلا ؛ءالبنلا مالعأ ريس

 .ندرألاب تيبلا لآ ةسسؤم «لماشلا

 .يراجتلا بتكملا «ءدامعلا نبا .بهذلا تارذش

 .يديبزلا .سوماقلا حرش
 )/١509(. ةيملعلا بتكلا راد «ميقلا نبا .ليلعلا ءافش

 .ساعدلا تزع .”؟ط يبعزلا ةسسؤم « يذمرتلا مامإلا .لئامشلا

 ١. ط ةراضحلا راد «يرهوجلا ٠ حاحصلا

 ."ط يمالسإلا بتكملا «ينابلألا .هجام نبا حيحص

 ١. ط مالسلا راد «يراخبلا مامإلا ,يراخبلا حيحص

 .داؤف دمحم تاا ط بتكلا ءايحإ راد ءملسم مامإلا .ملسم حيحص

 .ةيفلسلا «رجح نبا «يراخبلا ' حتتفلا عم حيحصلا

 .مجن تا ءاط يمالسإلا برغلا راد ءايندلا ىبأ نبا .ناسللا بادآو تمصلا

 .دياز ميهاربإ دومحم ت «ىعولا راد . ىئاسنلا مامإلا «نوكورتملاو ءافعضلا

 .ينابلألا «.يذمرتلا فيعض

 .ةايحلا ةبتكم راد «يواخسلا .عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا
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 .«نقلملا نبا .ءايلوألا تاقبط

 .رمع دمحم ىلع ت .١ط ةبهو ةبتكم «يطويسلا .ظافحلا تاقبط

 .ولحلاو يحانطلا ت «ىسيع ةعبطم .يكبسلا «ةيعفاشلا تاقبط
 .يشولبلا ت «ةلاسرلا ةسسؤم «خيشلا وبأ «نيثدحملا تاقبط
 .رمع دمحم يلع تا (ءاط ةبهو ةبتكم .يدوادلا .نيرسفملا تاقبط

 .ينويسبلا ١« ط ةيبرعلا بتكلا راد «يبهذلا ظفاحلا ءربغ نم ربخ يف ربعلا
 .يروفكرابملا ت «ةمصاعلا راد .خيشلا يبأل .ةمظعلا

 .قوراف ت .؟ط ةلاسرلا ةسسؤم «يئاسنلا مامإلا ؛ةليللاو مويلا لمع
 /بط ١407 ةيملعلا بتكلا راد ءيرزجلا نبا .ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 .رسارتسجرب
 .ةيفلسلا ءرجح نبا ظفاحلا «يرابلا حتف

 .١ط ةيمالسإلا ةعماجلا عباطم «يعافرلا «ةنيدلا لئاضف
 .ناسحإ ت ء؟ط يمالسإلا برغلا راد «يناتكلا .تابثألاو سراهفلا سرهف
 .يمالسإلا بتكلا «ينابلألا .ةيرهاظلا تاطوطخم سرهف
 .ىسومو تزع ت «ةئيدحلا بتكلا راد «يبهذلا «فشاكلا

 .ركفلا راد «ةفيلخ يجاح «نونفلاو بتكلا يمسأ نع نونظلا فشك
 .١ط ةئثيدحلا بتكلا راد «بيطخلا ظفاحلا «ةياورلا ملع يف ةيافكلا
 .رداص راد «ريثألا نبا .باسنألا بيذهت يف بابللا
 .5ط فراعملا ةرئاد ءرجح نبا ظفاحلا «نازيملا ناسل
 .قفوم ت ءا١ط يمالسإلا برغلا راد ,ينطقرادلا .فلتخملاو فلتؤملا
 ."ط يبرعلا باتكلا راد «يمثيهلا ؛دئاوزلا عمجم
 .يلشعرملا ت ١« ط ةفرعملا راد ءرجح نبا ظفاحلا ,.سسؤملا عمجملا
 مأ ةعماج :ينيدملا ىسوم وبأ .ثيدحلاو نآرقلا يبرغ يف ثيغملا عومجملا
 .يوابرغلا ت «ءا١ط ىرقلا

 .رعيوشلا ج ,.؟ط عبطلل ةماعلا ةرادلا ءزاب نبا «ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم

 ت /١ط ركفلا راد ءيزمرهمارلا .يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا

 ١ .جاجع دمحم

 .١5٠8. ١ط بتكلا راد .يبهذلا ,هيلإ جاتحملا رصتخملا

 .دواد وبأ «ليسارملا
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 .تاعوبطملا بتكم «مكاحلا «كردتسملا

 .١ط ةلاسرلا ءولاحك «نيفلؤملا مجعم ىلع كردتسملا

 .يمالسإلا بتكملا .دمحأ مامإلا .دمحأ دنسم

 .يواجبلا ت ء١ذط ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «يبهذلا .هبتشملا

 .رداص راد «توقاي «نادلبلا مجعم

 .ةليهلا ت ء1ط قيدصلا ةبتكم «يبهذلا ظفاحلا .صتخلا مجعملا

 .ةليهلا ت ء١ط قيدصلا ةبتكم «يبهذلا ظفاحلا .خويشلا مجعم

 .يتارصملا ت ءءابرغلا ةبتكم «عناق نبا ةباحصلا مجعم

 .ثارتلا ءايحإ راد «ةلاحك رمع .نيفلؤملا مجعم

 ةرازوو م «ثارتلا ءايحإ راد ء«١ط ةيملعلا بتكلا راد .«ترقاي .ءابدألا محعم

 .ةيمومعلا فاعملا

 .يضار دمحم ت ءاط نيمرحلاو رادلا ةبتكم «ميعن وبأ «ةباحصلا ةفرعم

 .يراجتلا بتكملا «مكاحلا ؛ثيدحلا مولع ةفرعم

 .رتع ت ءاط فراعملا راد «يبهذلا . ءافعضلا يف ينغملا

 .١ط ةيملعلا بتكلا راد «ةداز يربك شاط «ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم

 .يوالعيلا ت ءبرغلا راد «يزيرقملا ءريبكلا ىفقملا

 نب دلاخ فيلأت ؛هللا ديحوت يف ةرعاشألا جهنمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم

 .1415 ءابرغلا ةبيكم رشن «فيطللادبع

 .ةاروتكد ةلاسر «ناجعدلا .ءركاسع نبا دراوم

 .يواجبلا ت «يبرعلا ركفلا راد «يبهذلا «لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 .داشرإلاو ةغاقثلا ةرازو «يكباتألا .ةرهاقلاو رصم كولم يف رهازلا موجنلا

 ت «ءاط ةيفاقثلا بيكلا ةسسؤم «ىنيدملا ىسوم وبأ «ظافحلا ةهزن

 ْ .يضارلادبع

 .ناسحإ ت ءرداص راد «يناسملتلا «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 يوازلا ت ء١ ط بتكلا ءايحإ راد ءريثألا نبا ,ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا

 .يحانطلاو

 .ركفلا راد « ليعامسإ «نونظلا فشك نم نيفراعلا ةيده

 .تايفولاب يفاولا
 .دادحلا ت ءةمصعلا راد «لابجلا ؛نييرصملا تايفو

 هه



 ه0 ا م م م م مة مة م مم مة مم ممم ملم ةساردلا :لوألا مسقلا

 يحلل 00 ءادهإلا

 ىلا 000 0 ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةطخلا

 لوا 0 ا ع ا ا ع ع ع ةمدقملا

 ليلا 0 0 ا يئالعلا ةمجرت

 ل هبسنو همسا

 ل هتبسن

 لوا 0 ع ا ع هتدالو

 ليل هترسأ

 لي ملعلا بلط يف هيعس

 لامي 0 ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع هتالحر

 ل هخويش

 ل ةيعامتجالا هتلاح

 نقلا ا ا هذيمالت نم

 نا ا ع ع ع ع ع * ةيملعلا هتناكم

 نا هتديقع

 نفل هتافص ضعب ركذ

 يت ةيملعلا هباقلأ

 نق ا هبصانم



 ةحفصلا عوضوملا

 نيالا ل ع ع ع ا ىئالعلا تافلؤم

 ل هتافو

 ل ةيطخلا ةخسنلاب فيرعتلا

 لي قيقحتلا يناثلا مسقلا

 كالا ل.ل لم م م مة م لمة ءءء م م م مة لم باتكلا ةبسن قيثوت

 فيلا 0 ل ركب يبأ مامإلا فيناصت

 فيفري 0 سراهفلا

 فر 00 تايآلا سرهف ١

 فرخ ثيداحألا سرهف - ؟

 ل لاوقألاو راثآلا سرهف - *

 اله م م ع ل م لم تاخيشملاو ءازجألاو بتكلا سرهف - ؛

 اللأالا ا ل ل م م م مة لة مة ممم من ممم م ممنم ءارعشلا سرهف  ه

 الكف م م م م مم م م م م م مة لل مالسعألا سرهف - 5

 هن 0 رداصملا سرهف - ٠7

 هيل تاعوضوملا سرهف - 4

 م/م


